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INLEIDING.

In de onderstaande opgave zijn door mij alleen die namen ver-

meld, welke door mij in loco genoteerd zijn en waarvan de bijbe-

hoorende latijnsche geslachtsnaam door mij zelf na voorloopige

determinatie
,

hetzij in loco naar levend materiaal
,
hetzij te Buitenzorg

naar mijn herbarium bepaald is.

Het hier gepubliceerde is dus niet de vrucht van compilatie
,
maar

uitsluitend van eigen onderzoek.

De hier gegeven inlandsch-latijnsche namen zijn door mij ge-

ëxtraheerd uit de aanteekeningen, welke zich in mijn te Buitenzorg

bewaard herbarium bevinden. Dat herbarium, voorloopig bijna uit-

sluitend de woudboomen van Java betreffende, bestaat uit bijna

16000 specimina, waarvan elk met een aanteekening betreffende

inlandschen naam en groeiplaats, zoomede veelal van andere ge-

gevens als gebruik enz. voorzien is.

Bovendien zijn hier bij nog talrijke losse reis-aanteekeningen, ge-

bruikt, die door mij in loco gemaakt over inlandsch-latijnsche namen

zijn gebruikt.

Ik hoop dus er in geslaagd te zijn om de meest belangrijke in-

landsche boom-namen van Java hier in botanisch-systematische

volgorde te hebben bijeengebracht.

Om de bestaande, algemeen erkende verwarring in de literatuur

der inlandsch-latijnsche namen niet nog grooter te maken dan die

thans reeds is, heb ik geen inlandsche namen uit Miquel, Filet

van Eeden, enz. overgenomen.

Daardoor zullen naar ik mij vlei wel is waar nog vele aanvul-

lingen, maar betrekkelijk weinig verbeteringen noodzakelijk zijn.

Want het zwaartepunt is hier gelegd op de juiste determinatie

van het geslacht, zoomede op de kennis van de botanische waarde (op

den systematischen omvang) van eiken vermelden inlandschen naam.

In de hierachter afgedrukte „Nota over de waarde van inlandschè
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namen van javaansche boomen” is dit standpunt betreffende de waar-

de van inlandsche boomnamen nader omschreven.

Niet alleen de op Java wildgroeiende, maar ook de meer alge-

meen op Java gecultiveerde boomsoorten zijn hier vermeld. Kruiden,

lianen en heesters zijn echter niet door mij behandeld.

Aangezien bij al de vermelde namen herbarium is verzameld ge-

worden, kunnen eventueel noodige verbeteringen gemakkelijk later

aangebracht worden.

De soortnamen zijn hier met opzet niet vermeld, l
e omdat daarin

in vele gevallen bij nauwgezet onderzoek vele veranderingen zou-

den moeten komen en 2 e omdat ik niet wilde vooruitloopen op de

hieronder geciteerde publicatie van mij met Dr. Th. Valeton. Bij de

genus- en familie-namen is verandering zelden noodig

De soortnamen kunnen ten gevolge van de veelal onvolledige be-

schrijvingen in Miquel, Hooker, enz. alleen nauwkeurig bepaald wor-

den waar men, zooals te Buitenzorg, een uitgebreide bibliotheek en een

groot herbarium met vergelijkingsmateriaal te zijner beschikking heeft.

De namen der geslachten en familiën kan men echter bijna altijd

met voldoende zekerheid bepalen zonder van andere hulpmiddelen

gebruik te maken dan van Bentham et Hooker Genera plantarum

of een dergelijk boek.

De geslachts- en familie-namen der boomsoorten konden daarom

meestal in loco, op reis door mij bepaald worden en de
j
uiste soort-

namen alleen bij uitzondering.

Waar eenige soorten van eenzelfde geslacht min of meer constant

aan verschillende inlandsche namen beantwoorden, zijn in dit werk de

verschillende soorten door de letters A, B, C, enz. aangeduid; bijv.

Albizzia spec. A; Albizzia spec. B; Albizzia spec. C
,
enz.

Waar verschillende soorten van een geslacht door de inlanders

meestal met elkander verward worden, vindt men achter den genus-

naam: spec. div. (species diversae = verschillende soorten); bijv.

„ Ficus spec. div.” Hier wil dit „spec. div.” dan niet zeggen alle, maar

„een zeker aantal” soorten. Zie verder onder Ficus.

In de „Bijdragen tot de kennis der boomsoorten van Java” door

mij met Dr. Th. Valeton en andere botanici successievelijk uit te

geven, waarvan het eerste deel, een tiental families omvattende in dit
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jaar verschijnt, en waarvan het tweede deel in manuscript thans bijna

gereed is, zijn de op een nauwgezet onderzoek berustende species-

namen vermeld. Aangezien echter die species-bepaling veel tijd

vordert en aangezien er dientengevolge nog een paar jaren zullen

moeten verloopen voordat alle + 75 families, waartoe de woud-

boomen van Java behooren, in de „Bijdragen” soort voor soort be-

handeld zijn, heb ik het dienstig geoordeeld reeds thans tot de

publicatie van deze inlandsch-latijnsche-geslachts-namen te besluiten.

En zulks, omdat ik van oordeel ben — en ieder zal dit wel met mij

eens zijn — dat men in de meeste gevallen reeds voldoende dienst

van een inlandschen boomnaam gehad heeft, wanneer men met be-

hulp daarvan uit den chaos van javaansche woudboomen met een

groote mate van waarschijnlijkheid den naam heeft leeren kennen,

van de familie of' het geslacht
,

waartoe de boom in kwestie

behoort.

In de voornoemde, „Bijdragen” worden de inlandsche namen, die

hier slechts provisorisch behandeld worden, aan een meer gede-

tailleerde beschouwing onderworpen.

Zoowel voor details betreffende gebruik van hout, schors, enz.

als voor de species-namen wordt de lezer dus naar deze „ Bijdragen
”

verwezen. Slechts uiterst beknopt is hier de bruikbaarheid van

het hout door mij besproken.

De volgorde, waarin de verschillende woudboomgeslachten hier be-

handeld worden is dezelfde als op blz. 51— 100 in mijn „Sleutel tot de

familiën en geslachten der woudboomen van Java” (Separaat afdruk

uit dl. 52 van het Natuurk. Tijdschrift van JNederlandsck Indië 1893).

Door onderzoek in loco, vooral in streken, welke door mij nog

slechts zeer vluchtig onderzocht zijn, kan men door gebruikmaking

van dezen Determinatie-sleutel” de hier gegeven inlandsche namen

zonder veel moeite aanvullen en verbeteren.

De s achter den inlandschen naam beteekent soendaneesch
;
de

j. javaansch; md. madoereesch
;
ml. maleisch en bg. boegineesch.

Wanneer achter een inlandschen naam geen opgave staat van de

residentie of streek, waar die naam in gebruik is, dan mag aange-

nomen worden, dat die naam niet locaal is, maar voor meer dan eene

residentie geldt.
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Bij namen, waarachter een s staat, beteekent het dan, dat in

geheel of in een groot deel van West-Java die namen in gebruik zijn.

Bij namen, waarachter md. staat, duidt dit aan, dat in het vooral door

madoerezen bewoonde deel van Bësoeki (Oost-Java) die namen geldig

zijn, zonder dat daarin opgesloten ligt, dat zij niet ook in enkele

andere streken van Oost-Java waarde zouden hebben. Indien even-

wel een j. achter een inl. naam staat, zonder verdere vermel-

ding van residentie of afdeeling, dan mag zulks als een bewijs

beschouwd worden, dat die naam in het grootste deel van Midden-

als van Oost-Java in gebruik is voor één en dezelfde boomspecies.

De bekende indische taalkundige Dr. J. Brandes te Batavia heeft

de door mij hooggewaardeerde welwillendheid gehad, de schrijfwijze

van al de hiervernielde inlandscJie namen na te zien en waar dit

noodicj was te verbeteren.

In zijn schrijven d°. 22 Maart 1894 deelt mij Dr. J. L. A. Brandes

o. m. het volgende mede betreffende de door hem hier gevolgde

spelling en uitspraak der inlandsche namen.

„Met het oog op de uitspraak dient er op te worden gelet, dat

ik in mijne transcriptie hier:

de e als in „de” weergaf met ë;

de e als in „wel” met è; en

de e als in de eerste lettergreep van „deze” met e (zonder accent)
;
zoo

de o als in „pot” met ö en

de o als in „poten” met o (zonder accent).

Tusschen i en i en oe en oè maakte ik geen onderscheid, evenmin

tusschen a en a. Ik achtte dit minder noodzakelijk
;
trouwens het ver-

schil tusschen oe en oè kunnen de meeste Hollanders zeker niet hooren.

De CM-klank van het madoereesch, die iets anders is en ook

anders klinkt dan de soendaneesche ew-klank, gaf ik opzettelijk hier

niet weer, omdat hij zoo het beste in onze spelling wordt uitgedrukt.

De beide t ’s en d ’s van het javaansch en het madoereesch

onderscheidde ik door onder de lingualen, die men maakt door de

tong tegen het verhemelte te brengen, een punt (1) te plaatsen.”

(1) In de «errata- lijst” en in latere «aanvullingen” zal met dit fijne onder-

scheid geen rekening meer gehouden worden. s. h. k.
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De h achter k, tj, t
:

t en p in madoereesche woorden moet men

laten hooren.

kh, tjh
,

th
,

th en ph zijn andere klanken dan k
,

tj
, £, < en

zij beantwoorden aan <y, dj, d, d en b in andere talen; bijv.:

Theumphoeh
,
md in het javaansch Djamboe. Slechts ten opzichte

van de uitspraak van een oorspronkelijke a achter een b en een

dj (een oorspronkelijk w en een j.) ben ik onzeker. Ik weet niet

of zij daar klinkt als javaansche «-klank, dan wel als eu. Ik schreef

constant eu.

De h in het soendaasch moet duidelijk worden uitgesproken.

Trouwens ik liet haar slechts daar staan (dit geldt ook de andere

talen) waar men haar hoort.

Uit de door u uit het Banjoewangische dialect opgegeven woor-

den meen ik te moeten opmaken, dat men haar ook daar aan het

begin van een woord uitspreekt; dat zou ouderwetsch zijn, want

in het oud-javaansch vindt men haar ook in vele gevallen, daar

waar zij etymologisch behoort en klinken moet; nooit of zoo goed

als nooit fungeert zij er als stomme h.”

Aldus Dr. Brandes.

Mijne boven geciteerde nota over de waarde van inlandsche namen

van javaansche woudboomen luidt aldus

:

Over de waarde van inlandsche namen van

JAVAANSCHE WOUDBOOMEN. (1)

Ieder, die zich de moeite getroost eenige der door Filet, van

Eeden, Bischop-Orevelink, e. a. vermelde inlandsche plantennamen

in loco aan een onderzoek te onderwerpen, wordt al spoedig getroffen

door het groot aantal fouten. Nu eens is de schrijfwijze geheel ver-

keerd, dan weer wordt bijv. de naam als javaansch vermeld, terwijl die

blijkbaar soendaneesch is en daardoor bij navraag in door Javanen

bewoonde streken aan geen enkel inlander bekend is. Dan weer zoekt

men den inlandschen naam van eene plantensoort geheel te vergeefs,

(1) Teijsmannia dl. 4; 1894 blz. 52—64; korte berichten uit ’s Lands

Plantentuin, uitgaande van den Directeur der inrichting.
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terwijl die soort toch op de plaats van onderzoek aan bijna ieder

inlander goed bij name bekend is. Dit geldt vooral javaanscbe

namen. Dan eens weer vindt men den inl. naam van de plantensoort,

die men zoekt, in de literatuur vermeld en correct geschreven, doch

komt door eenig onderzoek al spoedig tot de conclusie, dat de eigen-

schappen achter den naam vermeld onmogelijk betrekking kunnen

hebben op de plant in kwestie. En al is men dan ook veelal niet

in staat te vinden, hoe de latijnsche naam wèl moet zijn, zoo slaagt

men er dan meestal reeds na een eenvoudig botanisch onderzoek in,

met zekerheid uittemaken, dat de vermelde latijnsche naam onjuist is.

Dit geval komt bij een veelvuldig critisch gebruik van Filet en

andere boeken herhaaldelijk voor.

De vraag is nu, hoe het komt, dat het aantal fouten en leemten

in die standaardwerken voor inlandsche plantennamen van Ned.-

Oost-Indië zoo buitengewoon groot is, waarop bij het aanvullen en

verbeteren dier leemten en fouten vooral gelet moet worden, en voorts

welke waarde dus in verschillende gevallen aan inlandsche planten-

namen van Ned.-Indië toegekend mag worden.

De beantwoording dier vraag is het doel van deze nota.

Wanneer iemand aan een inlander den naam van eene plant vraagt

en daarna door determinatie met de Flora van Miquel of een ander

botanisch werk den latijnschen naam bepaalt, dan kunnen zich daarbij

o. m. de volgende gevallen voordoen, waardoor fouten ontstaan

:

l
e De inlander, die den naam opgeeft, geeft uit gebrek aan planten-

kennis of uit onoplettendheid of uit boos opzet een onjuisten naam op;

2 e De inlander geeft den juisten naam op, maar deze wordt door

gebrek aan taalkennis door den europeeschen vrager geheel verkeerd

verstaan of deze wordt goed genoteerd, maar bij de determinatie

wordt eene fout gemaakt

;

3 e De inlander vermeldt een onjuisten naam, deze wordt door

gebrek aan taalkennis geheel foutief genoteerd, terwijl tot overmaat

van verwarring ook bij de determinatie van den latijnschen naam
nog eene fout gemaakt wordt.

Het valt niet moeilijk om in Filet e. a. een groot aantal voor-

beelden van deze soort van fouten te vinden.
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Uit het bovenstaande blijkt voldoende, hoe gemakkelijk het dikwijls

is om de fouten in de inlandsch-latijnsche namen te vinden
,
doch

hoe uiterst moeilijk het soms is om die fouten te verbeteren.

Immers hij, die hierin direct verbetering wil aanbrengen, moet 1® de

inlandsche taal vrij goed verstaan
;

2° moet goed kunnen determineeren

en 3C moet tevens geassisteerd worden door kundige inlanders. Op de

laatste voorwaarde wordt hier nog speciaal de aandacht gevestigd,

omdat niet zelden ten onrechte gemeend wordt, dat elk inlander

tevens een goed plantenkenner is. Van de onjuistheid dezer bij

velen gangbare meening heb ik mij herhaaldelijk kunnen overtui-

gen, zoowel op Java als op Sumatra.

Voor hem, die ook indirect wil bijdragen om de kennis der

inlandsche plantennamen te vermeerderen, zijn de moeilijkheden

echter niet zoo groot.

Daartoe is het slechts noodig, dat hij geassisteerd wordt door een

paar kundige inlandsche plantenkenners, de inlandsche taal vrij goed

machtig is en herbarium kan aanleggen. Wanneer dat herbarium

voorzien van duidelijke etiketten, waarop de inlandsche naam (en

zoo mogelijk ook eene beknopte aanteekening omtrent het gebruik)

vermeld staat, opgezonden wordt aan een botanicus of aan eene

botanische instelling (b. v. aan ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg),

dan zal door dat herbarium de latijnsche naam met juistheid bepaald

kunnen worden en dus de mogelijkheid geboren zijn om bestaande

fouten in de literatuur te verbeteren.

Niet sterk genoeg kan deze methode aanbevolen worden, vooral

aan hen, die zooals beheerders van cultuurondernemingen, ambte-

naren bij het Boschwezen en het Binnenlandsch Bestuur en anderen,

•’die door hun werkkring in de binnenlanden bijzonder goed in de

gelegenheid zijn om zulk herbarium te verzamelen.

De moeite en kosten zijn zeer gering en de resultaten in verhou-

ding voor wetenschap en praktijk zeer belangrijk.

Het eenvoudig noteeren van inlandsche namen zonder bewaren

van herbarium heeft slechts weinig waarde, wanneer het niet ge-

schiedt door iemand, die goed op de hoogte is van determineeren,

en die daarbij eene vrij groote bibliotheek te zijner beschikking heeft.

Lange lijsten van inlandsche plantennamen zonder door nieuwe
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determinatie gevonden of gecontroleerde latjjnsche namen, hebben

dan ook meestal zeer weinig waarde.

Twee of drie gedroogde takken, elk met nauwkeurigen inland-

schen naam voorzien en opgezonden aan eene botanische instelling,

hebben oneindig meer waarde dan lange lijsten van honderden

inlandsche namen, waarbij óf de latijnsche namen geheel ontbreken

óf waar die namen zonder critiek uit Filet e. a. overgenomen zijn.

Hierop kan niet sterk genoeg de aandacht gevestigd worden.

Over de waarde van inlandsche plantennamen, over de punten,

waarop men bij noteeren er van moet letten, zoomede over de

schrijfwijze is in de literatuur nogal een en ander te vinden. Men

zie bijv. vooral Veth (P. J.) in „Sumatra-expeditie van 1877” en

in zijn „Java”; Scheffer (Dr.) in Natuurk. Tijdschr. v. Ned.-Indië;

Berkhout (A. H.) in Tijdschr. v. Nijv. en Landb. van N. I.

;

Greshoff (Dr. M.), de Wolff van Westerrode, de Clerq, e. a. in

Teysmannia; Kurz (S.) in Preliminary Report of the Forest Flora

of British Burma; Brandis (Dr. D.) in Forest Flora of Br. India;

Gamble (I. S.) in Manual of Indian timbers; Filet (G. I.) in de

inleiding van zijn Plantkundig woordenboek van N. I. en in bet

Natuurk. Tijdschr. van Ned.-Indië; Junghuhn in zijn „Java”.

In geen dezer verhandelingen is echter dit onderwerp met die mate

van uitvoerigheid behandeld, welke het alleszins verdient. Trouwens

alleen in de geciteerde stukken van Veth en Scheffer is het on-

derwerp gedetailleerd, in bijna al de andere publicaties werd de

waarde der inlandsche namen meer terloops behandeld.

Daarom kan eene meer volledige bespreking der factoren, die de

waarde van inlandsche plantennamen bepalen, eenig nut hebben;

vooral voor hen, die in de gelegenheid zijn om de kennis er van

door locale onderzoekingen te vermeerderen; zoomede voor hen,

die door de praktijk gedwongen zijn, zich bij de aanduiding van

planten alleen van de inlandsche namen te bedienen.

De inlandsche namen op Java zijn bijna uitsluitend óf soendaneesch

(s.) óf javaansch (j.) óf madoereesch (md). De eerste in West-Java,

de beide laatste in Midden- en Oost-Java. In zeer enkele streken,

bijna alleen aan strandplaatsen, hebben sommige plaatsen ook nog
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een maleischen (ml) of boegineeschen (1) (
bg .) naam, die verschil-

lend is van den jav ., soend. of mad. naam. Aangezien deze namen

echter afkomstig zijn van eene bevolking, die door haar werkkring

meer in visschen dan in hoornen belangstelt, hebben deze maleische

en boegineesche namen op Java — niet buiten Java — meestal slechts

weinig waarde.

De madoereesche namen zijn veelal ook slechts van geringe waar-

de, doordat de meeste Madoereezen op Java immigranten zijn, die

van boomsoorten zeer slecht op de hoogte zijn. Dit gemis aan ken-

nis komt vooral sterk uit in de bergbosschen van Bésoeki, aangezien

de flora daar voor een groot deel uit plantensoorten bestaat, die op

Madoera ontbreken, en die dus uit den aard der zaak aan den Madoerees

onbekend zijn.

De javaanscbe namen, inzonderheid die van weinig bewoonde stre-

ken van Midden-Java, zijn daarentegen niet zelden van zeer veel

waarde, al doet ook volgens mijne ervaring de Javaan ten opzichte

van den Soendanees in het algemeen onder in de kennis van

plantennamen.

De Soendanees geeft niet zelden de bewijzen, dat hij uitstekend

weet te classificeeren.

In het algemeen kan dus de volgende schaal voor de waarde der

inlandsche plantennamen op Java aangenomen worden : allereerst de

soendaneesche, dan de javaansche, dan de madoereesche en eindelijk

de maleische en boegineesche namen.

Bij het noteeren der inlandsche namen moet men zeer scherp

toeluisteren
;

anders zijn fouten onvermijdelijk. Dit moge uit de

volgende voorbeelden blijken: Sogd
, j. beantwoordt in de res. Sa-

marang aan Peltophorum ferrugineum Bth., terwijl in diezelfde resi-

dentie met den naam Sdkd
, j. steeds Saraca indica L. aangeduid

wordt en terwijl Saga
, j. in Pëkalongan de naam is voor Ade-

nanthera microsperma T. et B.

Waroe
,
j. s. ml. is de vaste inlandsche naam voor eenige Hibiscus-

soorten, (familie der Malvaceae
,)

terwijl de Daam Weroe, j. steeds aan

Albizzia procera Benth. (familie Leguminosaë) beantwoordt.

(1) In enkele stranddorpen van Bësoeki bijv. Tratas en Poegër, waar

boegineesche nederzettingen zijn.
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Tjëmpdgd
, j. heet in Banjoewangi eene daar veelvuldig voor brug-

genbouw gebezigde houtsoort, welke van een Meliacaea afkomstig

is (n.1. van een Dgsoxglum soort)
;
daarentegen dragen verschillen-

de Magnoliaceae van de geslachten Michelia en Talauma aldaar den

naam Tjëmpdkd
, j.; met of zonder achtervoegsels; bijv. Tjëm-

pdkd-djaj
, /., Tjempdkd-këmbang

,
Tjëmpdkd-gdndd

, j. of ook

Tjëmpdkd
, j. alleen.

Alvorens men den naam noteert is het voorzichtig zich dezen eenige

malen duidelijk te doen zeggen en na het opschrijven is het aau-

tebevelen om, indien daartoe gelegenheid bestaat, den geschreven

naam aan een „geletterden” inlander ter verbetering te geven.

Voorts moet men er op acht geven of het woord Kajoe
, j. of

Kadjëng, j.
;
Kadjoe

,
rnd. of Ki

,
s.

;
dat door de inlanders niet zelden

vóór een boomnaam genoemd wordt, er steeds bij genoemd of soms

weggelaten wordt. Hierbij is nog met het volgende rekening te

houden.

Het woord Ki dat men vóór sommige soendaneesche boomnamen

zal vinden, beteekent soms „Boom” of „Hout” en beantwoordt dan

aan het javaansche woord Kajoe of Kadjëng aan het madoereesche

Kadjoe soendaneesche Kaj. Soms heeft het echter de beteekenis van

„gelijkende op”. Als voorbeeld voor de laatste beteekenis diene

Ki-tjëmara
,

s.; dat wil zeggen gelijkende op den Tjëmara
,

s. Met

eerstgenoemden naam wordt in sommige streken van de Preanger

de veel op Tjëmara
,

s. (Casuarina) gelijkende Podocarpus cupressina

Lixn. aangeduid. In samenstellingen als Ki-öraj, s. (slangen-boom)

;

Ki-mërak
,

s.
;
Ki-tëmbaga

, s. (koper-boom); Ki-endog
,

s. (eier-boom),

Ki-poèk
,

s. (duistere boom) Ki-bima
,

s. enz. heeft echter Ki min

of meer de beteekenis „boom.”

Bij het al of niet vermelden van de woorden „Ki”, „Kadjoe”, „Kaj”

„Kajoe” en „Kadjëng” (hoog-javaansch van Kajoe) hebben wij ons

zonder uitzondering eenvoudigheidshalve aan de spreekwijze van

den inlander gehouden.

Het woord Pohon
,
dat men in Filet en andere boeken soms vóór

z. g. javaansche namen vindt, is, zooals bekend is, het maleische

woord voor boom, en kan nooit in echt javaansche, soendaneesche

of madoereesche namen voorkomen. Namen in de literatuur, waarin het
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woord Pohon als voorvoegsel van echt-javaansche plantennamen voor-

komt, mogen daarom als minder juist gewantrouwd worden. Zulke

foutieve namen vindt men o. a. in Filet onder no. 7015,7017 en 7023.

Bij het vragen der inlandsche namen kan het gebeuren, dat enkele

der inlandsche gidsen het niet met elkander eens zijn over den naam.

In dat geval doet men wèl of door de verschillende opgegeven namen

te noteeren en daarbij een vraagteeken te plaatsen öf alleen één

der inlandsche namen, die den vrager het meest juist voorkomt.

In het laatste geval plaatst men er echter ook een vraagteeken voor.

Blijkt het den vrager, dat dezelfde plantensoort door dezelfde

inlanders nu eens met dezen dan weder met genen uaam wordt aan-

geduid, dan is het raadzaam om die namen niet te noteeren, maar

op de etikette slechts te schrijven : „zonder vasten inlandschen naam”,

„inlandsche naam onzeker,'
1

'
1

of iets dergelijks.

Waar men door herhaald vragen zekerheid gekregen heelt, dat

dezelfde plantenspecies door bijna alle inlanders der onderzochte streek

constant met dezelfde namen aangeduid wordt, verdient het aanbeve-

ling daarvan op de etikette speciaal melding te maken; bijv. „inl.

naam zeer constant”.

Het is vooral deze categorie van inlandsche namen, die voor

praktijk en wetenschap veel waarde heeft.

Sommige boomen zijn aan de inlanders van geheel Java, behou-

dens kleine dialect-verschilleu, onder een en deuzelfden naam bekend
;

bijv. Djati
,

s. j. en Djatè. md. ( Tectona grandis Lixn. f.), Pilang, s. j.

en Pèlang
,
md.

(
Acacia leucophioea Willd); Piasa, s. md. en Pldsd

j. (Butea frondosa Rxb.)
;
Waroe, ml. s.j. en Baroe, md. (Hibiscus spec)

;

Sëmpoe
, j., Sëmpoer, s. en Sbmpbr, md.

(
Dillenia pentagyna Rxb).

Bij cultuurboomen komt deze gelijkheid in naam veelvuldiger voor

dan bij woudboomen. Voor deze laatste is het bijna regel, dat de

naam in verschillende streken van Java verschillend is. Een paar

voorbeelden mogen hier nog een plaats vinden. Bischofia javanica

Bl. heet in West-Java Gadök, s. en in Midden- en Oost-Java Gëntoen-

gan, j. of Gintoengan, j.

Artocarpus Blumei Tréc. heet in West-Java Teureup, s. in Midden-

Java Bendd j. of Bénda
, j. en in Oost-Java Kokap

,

md.
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Rleinhovia hospita Korth. heet in West-Java Tangkölö, s., in Mid-

den-Java Këtimdngd
, j. of Ketimaha

,
j. of Timdhdj. of Ketimdhd

, j.

in Oost-Java Mangar
,

md., terwijl het gevlekte hout van dezen

boom, omdat het gevlekt is, over geheel Java evenals dat van an-

dere soorten onder den naain Pèlèt
,

j. s. md. bekend is.

Er zijn echter ook gevallen, waarin twee tot geheel verschillende

familiën bekoorende boomsoorten aan de inlanders van verschillende

streken onder demeifden naam bekend zijn. Dit blijkt o.a. uit de

twee volgende voorbeelden

:

1® Commersonia echinata Forst, is een kleine boom met zoo eigen-

aardig slangvormig gekromde takken, dat de inlanders van som-

mige streken, o.a. bij Palaboehan in de Zuid-Preanger, dezen daarom

den naam Ki-öraj
,

s. (= slangen-boom) geven. Die naam beant-

woordt in de Zuid-Preanger voor zoover ons bekend is aan geen enkele

andere boomsoort. Nu is in Z. W. Banten de naam Ki-öraj
,

s.

wèl aan de inlanders bekend, maar geldt daar voor eene geheel

andere boomsoort n.1. voor Hibiscus grewiaefolius Hassk., terwijl

Commersonia aldaar onder een anderen naam bekend is.

2® Myrica javanica Bl is een boom, welke in sommige streken

(o.a. op het Idjèn-plateau in Banjoewangi) aan de inlanders geheel

bij name onbekend is, niettegenstaande die soort daar op de booge

bergtoppen voorkomt. In enkele streken werden mij echter namen

opgegeven; b.v. op den Gr. Praoe-Dièng Woeroe-këtèk, j.; op den

G. Mërbaboe Mangköhan
, j en op den G. Sendara Pitjisan,j. On-

der den laatsten naam is de boom o.a. aan bijna elk inlander der

bergdorpen van den Sendara goed bekend. Op het Midangan-ge-

bergte bij Pringamba in de afd. Bandjarnègara der res. Banjoemas

groeit evenwel eene boomsoort, n.1. Nauclea lanceolata Blume, welke

aldaar aan de inlanders algemeen bekend is onder denzelfden naam

Pitjisan
, j. terwijl diezelfde Nauclea-soort in diezelfde afdeeling op den

G. Kapal, zoomede bij SoerdjÜ op den G. Praoe constant Pitjis, j.

geheeten wordt. Deze Nauclea draagt in bijna geheel West-Java

den vasten naam Angrit
,

s., terwijl in eenige streken van Midden-

Java door ons o.a. nog de volgende namen genoteerd werden : Poen-

doengan j., ?Bandëngan, j. en Klëpoe-pasir, j.
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De naam Pitjisan
, j. beantwoordt dus in Banjoemas en Bagëlèn-

Këdoe aan twee geheel verschillende boomsoorten, waarvan de eene tot

de familie der Myricaceae
,
de andere tot die der Rubiaceae behoort.

Er is nog eene categorie van inlandsche namen, waarbij een groot

aantal verschillende boomsoorten, van zeer verschillende familiën en

geslachten een en denzelfden inlandschen naam dragen, hetzij in

verschillende, hetzij in dezelfde streken. Zulke namen hebben

natuurlijk in de praktijk veelal slechts weinig waarde, omdat men

meestal niet weten kan aan welken wetenschappelijken naam zulk

een inl. naam beantwoordt. Tot dergelijke onzekere inl. namen

belmoren o. a. Brasan, j., Ki-mèong
,

s., Kidang, j., Sapi. j.

;

enz.

Namen als deze kunnen echter locaal voor het opsporen van eene

plantensoort soms toch uog eenig nut hebben. Het is dan echter vóór

alles noodzakelijk, dat men nauwkeurig weet, dat de bewuste naam

indertijd in dezelfde streek
,
waar men zelf onderzoekt, door een goed

onderzoeker genoteerd is geworden.

Gevallen, waarin geen enkele, zelfs geen der „botanisch” meest

ontwikkelde inlanders der onderzochte streek een naam voor eene

inheemsche plantensoort weet, zijn niet zoo zeldzaam als veelal

gemeend wordt. Zelfs met enkele hooge woudboomen is dit op

Java het geval. Hiervan heb ik mij op mijne verschillende reizen

door dit eiland herhaaldelijk kunnen overtuigen. Als voorbeelden

hiervan kunnen o. m. verschillende soorten van Symplocos
,
Aga-

petes ( Vaccinium),
Euryci

,
Pittosporum

,
Diospyros en van andere

woudboomen-geslachten genoemd worden.

Tot deze rubriek belmoren vooral vele boomsoorten der hoog

gelegen bosschen en der bergtopwouden, zoomede eenige meer zeld-

zame boomsoorten der lagere streken.

Hierbij moet echter vermeld worden, dat niet zelden dezelfde

boomspecies, die in de eene streek van Java aan alle inlanders geheel

bij name onbekend is, in eene andere streek onder een meer of

minder vasten naam aan de meeste inlanders bekend is. Talrijke

voorbeelden zou ik hiervoor kunnen aanvoeren. Slechts een paar

mogen hier genoemd worden.

Gordonia excelsa Bl. is een fraaie, hooge boom, die aan de inlan-
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ders van de Preanger bij name vrij algemeen bekend is onder den

naam Ki-mandjël
,

s. Diezelfde boomsoort nu is door mij onlangs

op het Raoeng-Idjèn-gebergte in Bésoeki in de wouden aangetroffen,

terwijl daar geen enkel der door mij ondervraagde inlanders („boom-

kundige” Madoereezen) een naam voor die boomsoort wist.

Pisonia excelsa Bl., de z. g. „vogelvangende boom”, welke in vele

streken van Java voorkomt, is op de meeste plaatsen aan de inlan-

ders goed bij name bekend en draagt dan o. m. de volgende, wel

verschillend klinkende, doch in beteekenis gelijkluidende namen

:

Kajoe-gëdang
, j.; Kddjeng-pisang, j.; Ki-tjaoe

,
s.; Kadjoe-kedeung

,

md.; Arès
, j. — En toch vond ik die boomsoort ook op plaatsen,

waar zelfs geen enkele inlandsche plantenkenuer mij daarvoor een

naam kon opgeven. Dit was bijv. het geval bij Pantjoer in de

bergbosschen van Bësoeki en bij Karangasem in de djatibosscheu

van Grobogan (Samarang).

Horsfieldia aculeata Miy. is een zeer gemakkelijk herkenbare

boom, die door mij zoowel in West- als Oost-Java aangetroffen is.

In West-Java is die boom aan bijna elk goed bij name bekend,

terwijl geen der mij op het Idjèn-plateau in Bësoeki vergezellende

inlanders den naam er voor kon opgeven
;
en dit niettegenstaande

deze boomsoort aldaar zeer algemeen voorkomt.

Reevesia Wallichi R. Br. is eene door mij in de Preanger ge-

vonden, zeer zeldzame boomsoort, die aldaar aan geen enkel inlan-

der bij name bekend is.

In sommige gevallen beantwoordt een inlandsche naam op Java

uitsluitend aan één enkele boomspecies bijv. Ki-hiang
,
s.; of WeroeJ.

(Albizzia procera Bth.) Rasamala
, $., of Mala

,
s. (Altingia excelsa

NoRONHAjj Djati, j. s. ( Tectona grandis L. F.) In sommige gevallen

geldt echter één enkele inlandsche naam voor 2 of meer soorten

van een geslacht; ja er zijn gevallen, waarin zelfs één inlandsche

naam aan een groot aantal (maar zelden aan alle) soorten van eene

familie beantwoordt. Met andere woorden, soms zijn het species-,

soms geslacht- en soms min of meer familie-namen.

Zoo worden vele, maar niet alle, soorten van het geslacht Quercus

door de inlanders aangeduid met den naam Pasang
,
s. j. of Kasang

,
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md., waarbij dan nog voor enkele bijzonder kenmerkende soorten

soms nog een tweede naam, een soort-naam, geplaatst wordt, bijv.

Pasang-kajang
,

s., Pasang-bödas
,
s., Pasnng-beureum

,
s., enz. Daarbij

zijn dan echter de bijgevoegde „soort-namen” meestal zeer onzeker

en slechts van locale waarde.

Waar de inlandsche namen aan een nog omvangrijker, een nog

abstracter begrip dan een geslacht (genus), namelijk min of meer

aan eene tamilie (ordo) beantwoordt, daar hebben in de meeste ge-

vallen de bijgevoegde inlandsche „soortnamen” nog minder waarde

voor de praktijk, terwijl er dan veelal ook een groot aantal boom-

soorten van andere f'amiliën door de inlanders nog onder denzelfden

inlandschen „familie” naam worden samengevat. Het laatste is niet

te verwonderen, wanneer men er slechts op let, dat de botanici voor

de classificatie der planten bijna uitsluitend op den bouw van bloem,

vrucht en zaad letten, terwijl de inlander in vele gevallen vooral

ook op eigenschappen let, welke voor de wetenschappelijke classifi-

catie van geen belang zijn: o. a. al of niet voorkomen van lucht-

wortels, een blauwgrijsachtig waas op de onderzijde der bladeren, enz.

Tot toelichting nog de volgende voorbeelden.

1
H In de Preanger beantwoordt de naam Kiara

,
s

,
aan een groot

aantal soorten van het geslacht Ficus en wel aan de meeste soorten van

het ondergeslacht Urostigma ; bijna alle reusachtige boomen met lucht-

wortels en vijgvruchteu. De verschillende soorten worden door de in-

landers aangeduid door achtervoegsels als K iara-gëde, s., Kiara-djing-

kang
,

s., enz. Nu heet echter de Ficus ( Urostigma) elastica L., niet zoo-

als men zou mogen verwachten Kiara-karèt
,
s., maar eenvoudig Karet

,

s., terwijl bovendien een zeer groot aantal Ficus-soorten (o. a. alle

zonder luchtwortels) niet door Kiara
,

s
,
maar door geheel andere

namen, bijv. Kbndang
,

s., Bisbrb
,

s., Hamèrang
,
s., worden aangeduid.

2e Een veelvuldig op Java gekweekte boom vormige Anonacaea

(Anona squamosa L.) wordt door de inlanders van sommige streken

als een Nangka
,

s. ml. of Ndngkd
, j., beschouwd en Nangka-blanda

,

s., Ndngka-ldndd, genoemd, terwijl eenige somden van het tot de

familie der Urticaceae (onderfamilie Artocarpeae) behoorende geslacht

Artocarpus eveneens met den inlandschen „geslachtsnaam” Ndngkd
,

s. of Nangka
,

s., ml. aangeduid worden.
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3e Terwijl een groot aantal Eugenia-soorten (vooral van de sectie

Jambosa )
door den inlander met den „geslachtsnaam” Djamboe

,
s.j.

aangeduid worden, rekenen zij ook een tot een geheel andere planten-

familie behoorende boomsoort n.1. niet een Myrtacaea maar een Anacar-

diacaea: Anacardium occidentale L. eveneens tot het „geslacht” Djam-

boe,j. s. en noemen die boomsoort Djamboe-monjèt
,
s, of Djamboe-mete,j.

4e In de Preanger groeien een zeer groot aantal boomsoorten,

welke de inlanders met den gemeen schappelijken „familie”-naam

Hoeroe
,

s., aanduiden; b. v. Hoeroe-pajöng, s., Hoeroe-tèdja, s., Hoeroe-

mèntèk
,

s., Hoeroe-könèng
,

s., Hoeroe-hiris
,

s., Hoeroe-djanitri
,

s.,

Hoeroe
,

s., alleen, enz. Nu belmoren wel de meeste Hoeroe
,

s.,

genoemde boomen tot eenzelfde familie, n. 1. tot de Lauraceae
,
maar

enkele behooreu tot geheel andere familiën. Zoo worden o. a. de

volgende tot andere familiën belmoren boomen door inlanders veelal

onder den familie-naam „ Hoeroe” samengevat: Elaeocarpus obtusas

Bl., Elaeocarpus dentatus Reinw., Acer laurinum Hassk. enkele

Myristica-soorten, enz. En zulks vooral om de blauwgrijsachtige

kleur der bladonderzijde en eeuige verdere overeenkomst in habitus

met sommige „echte” Hoeroe-soorten. Omgekeerd zijn er „echte”

Hoeroe-soorten, Lauraceae
,
welke door de inlanders door namen wor-

den aangeduid, waarin men het woord „Hoeroe” te vergeefs zoekt

;

zoo o. a. de volgende Lauraceae: Ki-lèmok s., Ki-pèdes, s., Ki-sèrèh,

s., Ki-amis
,

s., alle soorten der familie Lauraceae.

Hier zij nog aangestipt, dat het Midden- en Oost-Java gebruike-

lijke woord Woeroe
, ƒ., eene nog ruimer beteekenis heeft dan Hoeroe

,
s.,

en wel in dien zin, dat door de Javanan een nog grooter aantal niet tot

de Lauraceae behoorende boomsoorten daartoe gerekend worden
;
o. a.

enkele Sapindaceae Myristicaceae
,
Pittosporaceae

,
Elaeocarpaceae

,
enz.

Alhoewel in den regel voor de praktijk en voor den handel in

het bijzonder de kennis der inlandsche namen boven die der la-

tijnsche namen sneller en beter tot het doel voert dan gene.

Het volgende voorbeeld moge dit ophelderen.

Lagerstroemia speciosa Pers. (L. Flos-Reginae Roxb.) is een naam,

die aan alle technische boschambtenaren zoowel in Britsch-Indië als

op Java, bekend is. Met behulp van dien naam zal het mogelijk zijn
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zich bij die ambtenaren inlichtingen omtrent houtprijzen, groeiplaats,

enz. dier boomsoort te verschaffen, terwijl zulks bij gebruik der

inlandsche namen alleen, groote bezwaren zou opleveren
;
want de

inlandsche namen dezer soort verschillen niet alleen in Britsch-Indië

en Java, maar ook zoodanig voor West- en Oost-Java, dat het allicht

mogelijk zou zijn, dat ten onrechte op het ontbreken der gevraagde

boomsoort zou geconcludeerd worden. Immers de inlandsche namen

voor deze soort zijn n.1. in West-Java Boengoer, s.
;
in Midden- en een

deel van Oost-Java Woengoe, j. en in Bésoeki in Oost-Java : Ketangi,

md.
;

terwijl die van Britsch-Indië (volgens Gamble) zijn: Jarul,

Ajhar, Bolashari
,

Challct
,
Adamboe

,
Taman, Mota-bondara

,
Kamaung

,

Pymma
,
Murute

,
enz. — alle inlandsche namen voor een en dezelfde

boomsoort.

In het algemeen heeft echter eene nauwkeurige kennis der in-

landsche plantennamen niet alleen voor de praktijk, maar ook voor

de wetenschap zeer hooge waarde. Want door de kennis daarvan

is men in staat gesteld om zich eene bepaalde plantensoort in kor-

ten tijd door de tusschenkomst van inlanders te verschaffen
;
terwijl

het opsporen dierzelfde soort in tropische bossclien, die niet zelden

uit 300—400 boomsoorten bestaan, zonder de kennis van den in-

landschen naam in vele gevallen uiterst kostbaar en tijdroovend zou

zijn
;
ja soms zelfs praktisch onuitvoerbaar zou blijken.

Uit ervaring kan ik hiervoor het volgende voorbeeld aanvoeren.

Langen tijd had ik te vergeefs gezocht naar eene zeldzame boom-

soort, welke door Blume in West-Java gevonden was en daar vol-

gens hem Hiroeng
,

s. zou heeten. Door nu in verschillende streken

van de Preanger aan de inlanders te vragen of er daar ook een

boom Hiroeng
,

s. genaamd, aan hen bekend was, slaagde ik er

eindelijk in door de voorlichting van de inlanders om van die-

zelfde boomsoort Nyssa sessilifiora Hook. f. eenige volwassen exem-

plaren te vinden. Zonder dien inlandschen naam was mij hoogst-

waarschijnlijk die boom nog onbekend gebleven, aangezien hij in

blad, stam, kroon, schors en takken opvallend op talrijke andere

javaansche boomen gelijkt en daarbij betrekkelijk zeldzaam is.

Een groot voordeel van de meeste inlandsche namen boven de
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latijnsche ligt daarin, dat zij niet veranderen, terwijl dit tengevolge

van den voortgang der studie van de rangschikking der planten voor

de wetenschappelijke namen dikwijls wel het geval is. Welke

houtsoort men bijv. bedoelt met Rasamala
,

s. kan in West-Java niet

twijfelachtig zijn, aangezien daar (1) slechts ééne enkele boomsoort is,

die aan de inlanders steeds onder dien naam bekend is geweest en

wel onder dienzelfden naam bekend zal blijven, terwijl in den loop

der tijden de latijnsche naam veranderd is. Vroeger bijv. in de Flora

van Miquel heette de boom Liquidambar Altingiana Blume, terwijl

thans, o.a. in Hooker Flora of British India die soort Altingia

excelsa Noronha heet.

De boomsoort, die aan bijna elk inlander in Midden-Java onder

den onveranderlijken naam Pilang
, j. bekend is, is door de botanici

in den loop der tijden onder een groot aantal namen beschreven

bijv. als Mimosa alba Rotte.
;
Mimosa leucophloea Roxb.; Acacia

arcuata Décaisne; Acacia alba Willd. En thans heet die boom

bijv. in Hooker Fl. Br. Ind. : Acacia leucophloea Willd.

Resumeerende blijkt dus:

l e de inlandsche plantennamen op Java hebben in vele gevallen

zeer groote waarde
;
evenwel moet men om teleurstellingen en ver-

gissingen in het gebruik te vermijden, daarbij de grootste voorzich-

tigheid (zie boven onder Pitjisan
, j.) in acht nemen en er daarbij in

de allereerste plaats op letten, voor welke streek van Java, zoomede

door ivien de naam geldig verklaard is.

2e de niet-botanicus kan zeer veel bijdragen om orde te schep-

pen in de bestaande verwarring der inlandsche namen in Indië

en wel door aan ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg of ’s Rijks

Herbarium te Leiden herbarium (vooral bloem- en vruchtdragende

takken) op te zenden, waarbij zich eene etikette bevindt met den

nauwkeurig (zoo mogelijk met javaansche letters) geschreven inland-

schen naam.

(1) Door A. G. Vorderman werd onlangs aan ’s Lands Plantentuin te Bui-

tenzorg van Madoera herbarium van een plant toegezonden, die aldaar Rasa-

mala, md. zou heeten en die mij bleek een Ficus soort te zijn.
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Aanvulling en verbetering van het hier gepubliceerde over

INLANDSCHE NAMEN EN OVER HET GEBRUIK VAN HET HOUT.

Ten dienste van de beheerders van landbouwondernemingen en

van ambtenaren, die dikwijls in de gelegenheid zijn om door gebruik

van locaal voorkomende houtsoorten vele uitgaven te besparen zijn

hier gegevens vermeld betreffende de geschiktheid van- het hout

voor huishouw, meubels, enz.

Ook deze gegevens zijn niet vermengd met de daarover in andere

werken gepubliceerde gegevens, zelfs niet met die van het in vele

opzichten uitnemende werk over de „Houtsoorten van JSTederlandsch

Oost-Indië” van den Directeur van het Koloniaal Museum te Haar-

lem, den Heer F. W. van Eeden.

Dit is door mij gedaan, niet uit geringschatting van de waarde

der daarin bevatte mededeelingen, maar uitsluitend om ook in dit

opzicht mij in deze publicatie uitsluitend, te houden aan datgene
,
wat

mij persoonlijk in loco door kundige inlanders en ervaren europeanen

is medegedeeld geworden of wat mij door eigen ervaring juist is ge-

bleken betreffend de groote duurzaamheid van deze of de geringe

duurzaamheid van gene soort.

Dit gedeelte van het werk vereischt de meeste verbeteringen en

aanvullingen.

Toch heb ik gemeend de gegevens betreffende het gebruik van

het hout
,
hoe beknopt ook, niet te mogen weglaten.

Uitvoeriger en naar ik hoop beter gegevens zal de lezer later vin-

den in de bovengeciteerde „Bijdragen tot de kennis der boomsoorten

van Java.”

Het hier gepubliceerde draagt slechts een voorloopig karakter en

moet als een handleiding beschouwd worden om te komen tot de

kennis der inlandsche namen en het gebruik van de javaansche

boomen; zoomede als een gids om zich met of zonder de hulp van

mijn „sleutel tot de familiën en geslachten der woudboomen van

Java” terecht te kunnen vinden in de Bijdragen tot de kennis der

boomsoorten van Java van K. en Y.
;

bij welk boek door het gemis

van determinatie-sleutels het opzoeken van een boomsoort niet zel-

den moeilijkheden kan opleveren.



XX

De door voortgezet onderzoek en door kritiek noodig gebleken

aanvullingen en verbeteringen zullen zoodanig gedrukt worden, dat

men die „aanvullingen” telkens op de wit gelaten ruimte onder

elk nummer of onder elke familie kan opplakken.

Het papier dier „aanvullingen” zal daarom slechts aan ééne zijde

en met zeer kleine letters gedrukt worden. Hierdoor wordt naar

ik meen .de bruikbaarheid van het boek verhoogd. Zulks temeer,

aangezien de uitgevers, dc Heeren Kolff & Co., deze „aanvullingen”

tegen zeer lagen prijs beschikbaar zullen stellen.

Nog zij het mij vergund hier een woord van hartelijken dank

uittespreken aan allen, die mij bij mijn onderzoek hulp verleend

hebben; inzonderheid aan velen mijner collega’s, aan vele ambte-

naren van Binnenlandsch Bestuur en aan talrijke beheerders van

particuliere landbouwondernemingen in Java’s binnenlanden.

En ten slotte zij hier de wensch geuit, dat de gebruiker van dit

„Plantkundig woordenboek” evenveel nut moge hebben als ik er

moeite en tijd aan besteed heb.

Buitenzorg, 20 April 1894. S. H. Koorders.
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(1-3) 1 (Dillen.—Magnol.)

1* DILLENI ACEAE. (1)

1. AVORMIA Roxb.

Wormia spec. — Ki-sègèl
,

s. in geheel West-Java. — Drègèl
,

s.

bij Tjilatjap in Banjoemas. — Beide vaste namen. Alleen

in Midden- en West-Java.

Hout bruikbaar voor huishouw.

2. DILLENIA Linn.

Dillenia spec. A. — Sempoe, j. ;
Sompor, md.

;
Sémpoer

,
s.

Dillenia spec. B. — Sempoer-batoe
,

s.
;
Sémpoer-tjai

,
s. — In Pé-

kalongan soms Sëmpoe
, j. ;

bij Tjandiroeboeh in Samarang

Simpbl
, j.— De madoereesche naam Sèmpöl

,
md. wordt

aan een andere boomsoort gegeven.

Dillenia spec. C. — Djoenti
,

j. s. bij Tomo in Soemëdang (Prean-

ger) en bij Margasari in Tégal.

Hout van deze 3 soorten zeer hard
;
hoogst zelden voor

huishouw gebezigd. Wellicht bruikbaar voor pakkisten.

3 * MAGNOLIACEAE.

3. TALAIJHA Juss.

Talauma spec. div. — Tjëmpakd-gdnda
, j. in Midden-Java. —

Tjëmpdkn-këmbang
, j. in Banjoewangi. — Nöna-leuweung

,

A

(1) De vet gedrukte nummers vóór de namen der geslachten en familien

zijn gewone volgnummers.



(Magnoliaceae) — 2 — (4— 1>)

s. in Zuid-Djampang (Preanger). — In sommige streken

van Java de inl. naam onbekend.

Hout onbruikbaar.

4. MICHELIA Linn.

Michelia spec. div. — Manglit
,

s.
;

Tjëmpaka
,

s.
;

Tjëmpaka-

leuweung
,

s.
;
Mangli

, j.; Tjempakd-djai, j. ; Tjhnpb-

kbh-manglèh
,
md.

;
Kempheung

,

md.; Manglèh
,

md.;

Këmpheung-tj henèh, md.
;

Kajoe-këmbang
, j.; Kadjoe-

kempheung
,

md.
;

Rësiki
, j.; Kantil-alas

, j. (Kantil-

u'iïna
, j.)

— Soms ook Baros
, j. ;

bij voorbeeld op den

Goenoeng Wilis in Madioen.

Hout van al deze soorten bijzonder duurzaam sterk en

fraai
;

en soms in zeer groote afmetingen te krijgen.

Voor huishouw en meubels zeer gezocht.

5. MANGLIETIA Bl.

Manglietia spec. — Baros
,

s. j. — Dikwijls ook Manglit
,
s. — In

Midden-Ja va niet zelden zonder inlandscben naam;

daar soms tot IFoeroe, j. gerekend.

Hout bijzonder duurzaam en haai en in groote afme-

tingen te krijgen. In West-Java voor huishouw en

meubels gezocht. In Midden-Java de deugdzame eigen-

schappen weinig bekend.

ü. tlLTllKBOOMEV:

Michelia spec- A. — TjëmpHka-poetih, j . ;
Tjèmpakah-pbtèh, md.

;

Tjhnpaka-bbdas
,
s. — In Banjoewangi Pëtjaripoetih

,
j.
—

Hout als soort B.

Michelia spec. B. — Tjëmpaka
,

s. ml.
;
Tjëmpaka-koening

,
s.; Pë-

tjari-koening
,

j. of Lbtjari
,

j. in Banjoewangi
;
Kantïl,].

in Samarang. Këmpheung-kheunhing
,
md. bij Soembër-

waroe in Besoeki.

Hout voor pakkisten biuikbaar, doch zelden gekapt

aangezien de bloemen zeer gezocht zijn.



(7-12) — S — (Anonaceae)

7* ANONACEAE.

7. STELECTIOCARPUS Bl.

Stelechocarpus spec._ Boerahöl
,

s.
;
Repel, j. in Midden-Java.

De naam Repel
, j. beantwoordt in Zuid-West.-

Bësoeki bij Poeger aan Cynometra rarnifiora L.

Hout misschien bruikbaar voor pakkisten.

8. CAAAYGA Bl.

Cananga spec — Rananga
,

s.
;
Renangah

,
md.

;
Kendnga

,

j.

—

Wdngsa
,

j. in Banjoewangi. — Sekra, j. of Rembang
,
of

bij Paré in Këdiri. — Bij Tjilatjap: Kadjeng-sekar
, j.

Hout voor pakkisten.

9. POLYALTHIA Bl. ( Guattaria ).

Polyalthia spec. div. _ AaZaA;, md. j. — Meestal nog met een

„soort”-naam er achter; b. v. : Kalak-babal, j.; Kalak-

gedang
, j. in Banjoewangi

;
Kalak-prit

,
j. en Kalak-

koenjit
,

j. bij Tjilatjap.

Hout van enkele soorten voor pakkisten misschien

bruikbaar.

10. SACCOPETALEM Benn.

Saecopetalum spec. — Djanglbt
, j. —- Determinatie nog onzeker.

Hout voor lansstelen gezocht
;
niet in groote afmetingen

te krijgen.

11. A.YOVACEAE spec. div. — of geheel zonder inlandschen naam

;

of Kalak
, j. md. óf door zeer locale en onvaste na-

men aangeduid
;

b. v. : Ki-saoehoen
,
s. en P Ki-pedès

,

s. bij Palaboehan in Zuid-Preanger
;
Noemi

,
md.

bij Pantjoer in de bergstreken van Bësoeki. — Die

namen gelden nu eens voor één, dan weer voor meer

soorten van dezelfde of verschillende geslachten.

13. CELTUURBOOMEA

:

Anona L

Hout van alle 3 soorten onbruikbaar.



(Anon.—Capp.—Bekac.) — 4 (12—15)

Anona spec. A. — Ndngkd-ldnda
, j. ;

Nangkd-landi, j. ;
Nangka-

blanda
,

s.
;
Swirswak

,
ral. (in enkele kustplaatsen)

;
Zuur-

zak, holl.

Anona spee. B. — Sirikdjd
, j.

;
Srikdjd j. ;

Sirikaja
,
ml. — In

A. O. Besoeki Sarkadjeuh
,
md.

Anona spec. C. — Mloeu'd j.; Nbna, s.; Boewah-nóna
,
s.; Moelwd, j.

Cananga spec. — Waarschijnlijk slechts een variëteit met sterk-

riekende bloemen van de bovenvermelde Ctanan^a-soort.

Hout voor pakkisten; maar bloemen zeer gezocht en

daarom moeilijk te krijgen.

13* CAPPARIDACE A E.

ld. CAPPARIS Linn.
(
Niebuhria).

Hout van beide soorten onbruikbaar.

Capparis spec. div. _ Klèdoeng, j. ;
Klèthoeng md.

Capparis spec. — Këntjoeran
, j. in Poeder (Besoeki).

14. CKAI AEYA Linn.

Crataeva spec. _ Baroendaj
,

s. in Zuid-Preanger bij Palaboehan.

Hout misschien voor pakkisten bruikbaar.

15 * B I X A C E A E.

15. SCOLOPIA Schreb.

Scolopia spec. — Meestal zonder inl. zonder naam
;
soms wel eens



(15—19 — 5 (Bixaceae)

? Roekëm, j. s. genoemd. Bij Tjilatjap :? Këmandèn, j.

Hout onbruikbaar.

10. FLACOURTIA Comm.

Flacouirta spec. 1 v. 2 — Roekëm
,

j. s. md; Koepa-landak
,

s.

of Köpb-landak
,

s. in enkele streken van den Preanger!

Hout veel voor rijststampers gebezigd: zeer hard
;
maar

in kleine afmetingen.

Flacourtia spee. — Saradan
,

j. in Oost-Madioen
;
Bogöh

,
j. in

m-Samarang. L

Hout onbruikbaar.

Midden-Samarang. Locaal vaste namen.

Bennetia Miq.
;
Xylosma Forst en Bergsmia Bl. : Inlandscke

namen onbekend.

17. PAUfGIEM Reinw.

Pangium spec. — Pitjoeng
,

s. de boom en Kloewak
,
s. de vruch-

ten en zaden — Poetjoeng
,
j. in Midden-Java de boom en

Kloeivak, j. de zaden en vruchten. — Pakëm
,
j. de boom

en Kloewëg
,

j. de zaden en vruchten in Banjoewangi.

Hout voor pakkisten bruikbaar; doch niet uitgeloogd

vergiftig.

18. TARAKTOGEAOS Hassk.

Taraktogenos spee. — Kandar-loetoeng, s. of Ki-loetoeng
,

s. in

Zuid-Preanger en Zuid-Bantën.

Hout misschien voor pakkisten bruikbaar.

19. CULTUIJRROOMEN

:

Flacourtia spec. — Lobi-lobi
,
ml. in de Kota-Batavia.

Hout onbruikbaar.

Bixa spec. — Kësoembd-kling
, j. ;

Kësoemba
, j.; Glinggëm

, j.;

Kësoemba-kling
,
ml.— In Banjoewangi Gëloegd j. of Gloegd, j.

Hout onbruikbaar.

2 *



(Pittosp. —Pol.—Hyp.) — 6 (30—32)

20* P I T T 0 S P 0 K A C E A E.

20. PITTOSPORUM Banks.

Pittosporum spec. — Ki-höndjè
,

s. — In Midden- en Oost-Java

óf zonder inl. naam óf met zeer locale namen. Veelal

door de inlanders met andere boomsoorten verward.

Op den O. SëndarS in Bagëlèn en bij Pringamba in

Banjoemas Tjömbrangan
, j. ,

een naam, die dezelfde

beteekenis heeft als Ki-höndjè, s. daar Tjómbrnng

gelijk is aan Hondje.

Hout misschien voor pakkisten biuikbaar

Pittosporum spec. — ? Kalang-mangkheuh, md. bij Pantjoer in

de afd. Panaroekan van Bësoeki.

Hout onbruikbaar.

21* POLYGALACEAE.

21. XAXTIIOPHYLLUM Rxn.

Xanthophyllum spec. 1 v. 2 — Ki-ëndög
,

s — In Midden- en

Oost-Java de inl. namen zeer onzeker of zeer

locaal.

Hout misschien voor pakkisten bruikbaar.

22* HYPERICACEAE.

22. CRATOXYLOX Bl. (
Tridesmis).

Cratoxylon spec. A. — Maröng
,

j. of Marbn
,

j. in Banjoemas.

— In Samarang inl. naam onbekend. — Rëmoeng-

boetoen
,

s. bij Palaboehan in Zuid-Preanger. — Bij



(33—34) — 7 — (Hyperic.— Gtuttif.)

Tjilatjap in Zuid-Banjoemas Arnpët
, j. ;

deze naam
zeer locaal.

Hout bruikbaar voor huishouw.

Cratoxylon spec. — Ki-remëng, s. of Haremeng, s. In Midden-

Java echter meestal door de inlanders met andere

boomsoorten verward
;

en de namen zeer locaal. —
Bij Pingamba in Oost-Banjoemas evenals de vorige

soort Maröng

,

j.

Hout misschien bruikbaar voor pakkisten.

23* GUTTIFER AE.

33. GARCINIA Link.

Hout van de grootste dezer soorten misschien voor

pakkisten of huishouw bruikbaar.

Garcinia spec. A. — Tjeuri
,

s.
;
soms ook? Ki-tjeuri

,
s.

;
constant

in geheel West-Java. In vele streken van Midden-

Java (Samarang, Banjoemas) Këmëdjing
,

j. — In Ban-

joewangi : Wadoeng
, j. — In sommige deelen van Mid-

den-Java zonder inl. naam.

Garcinia spec B. — Manggoe
,

s.
;
Manggis

, j.; Manggistan, ml.

Garcinia spec. C. — Moendoe
, j. Moendoe s., in Midden- en West-

Java. — Moendër
, j. in Banjoewangi. — Gledög-pantö, s.

in Preanger en Banten.

Garcinia spec. div. — Manggoe-leuweung
,

s.
;
Gledög-pantö

,
s.

34. Ot'HROCARPUS Thouars ( Calysaccion).

Ochrocarpus spec. — Kapoerantjak of Njamploeng-laki
,
bg. (?j.)

aan Zuid-kust Banjoewangi.

Hout? duurzaam,



(Guttiferae) — 8 — (35—26)

25. CALOPHYLLUM Lm
Calophyllum spec. A. — Njamploeng

,
s. j. ;

vaste aan de meeste

inlanders bekende naam. — Kapoerantjak
,

j. bij

Tjilatjap in Zuid-Banjoemas.

Hout bijzonder duurzaam; zeer fraai; voor huis- en

scheeps-bouw en meubels; wel in zware, maar niet in

lange afmetingen te krijgen.

Calophyllum spec. B. — Bij Tjilatjap Tjëngal
, j. ;

weinig ver-

spreide en slechts aan enkele inlanders bekende

soort. — Inl. naam locaal, elders voor andere boom-

soorten geldend.

Hout locaal voor huishouw om duurzaamheid geroemd.

Calophyllum spec. C — Bij Tjilatjap Slalri
: j. — Locaal vaste

naam. Elders door mij niet gevonden.

Hout locaal om de duurzaamheid voor huishouw

geroemd.

Calophyllum spec D. — ? Sëtri j. bij Këdoengdjati in Samarang.

Naam zeer locaal.

Hout ? duurzaam.

Calophyllum spec. div. — De berg bewonende soorten meestal

zonder inl. naam of met vaak wisselende zeer locale

namen. Een der het strand bewonende soorten bij

Palaboehan in Zuid-Preariger : Kapoeranljang, s.

Hout ? onbruikbaar.

20. CULTUURBOMMEN:

MESPA Linn.

Mesua spec. — Nagdsuri
, j. ;

Nagasari
,

s. ml. — In sommige

streken hebben een paar Eugenia- soorten ook dezen naam.

Hout onbruikbaar; bijzonder hard,



— 9 — (Ternstroemiaceae)

27* TERNSTROEMIACEAE.

27 . TERNSTROEMA Link.

Ternstroemia spec. 2 v. P 3. — Inl. namen öf weinig bekend en

zeer locaal öl geheel onbekend
;
echter van één

soort bij Pantjoer in Bësoeki de inl. naam zeer

vast, namelijk : Nangpenangan
,
md.

Hout voor pakkisten bruikbaar.

28 . El'RYA Thtjnb.

Hout van al de javaansche soorten onbruikbaar.

Eurya spec. div. — Inl. namen of alleen van zeer locale óf geheel

zonder waarde. Deze soorten door de inlanders vaak met

andere species verward. — Op Gr. Sëndara in Kédoe en bij

Pringamba in Oost-Banjoemas : Sadan
, j.

29 . ADINANDRA Jack.

Adinandra spec. — Inl. namen óf onbekend óf zeer locaal en

onbetrouwbaar.

Hout voor pakkisten misschien bruikbaar.

30. SA l'RAI'JA Willd.

Hout onbruikbaar.

Saurauja spec. div. — In West-Java worden alle soorten constant

Ki-lèhö, s. genoemd
;
daarbij komt dan veelal een soorts-

naam achter het woord; bijv. Ki-lèhö-badak
,

s.
;
Ki-

lèhö-beureum
,

s.
;

Ki-lèho-boeloe
,

s. — In bijna geheel

Midden-Java zijn enkele der meer algemeen voorkomende

soorten aan de inlanders onder den naam Oembël-

oembëlan
,

j. bekend; terwijl de zeldzamere soorten daar

meestal óf zeer locale of in het geheel geen inl. nainen

hebben. — In enkele deelen van Midden-Java zijn voor

één of meer Saurauja-soorten o. m. een der volgende

namen in gebruik: Tjoewoet
,

j. in de bergstreken van

Oost-Madioen. — In Oost-Java bij Pantjoer (in Bësoeki)



(Ternstroemiaceae) 10 — (30— 35)

heet een der soorten Boeloe
,
md. terwijl daar een paar

andere soorten aan de inlanders niet bij name bekend

zijn.

31. PYREWRIA El.

Pyrenaria spec. 2. — Zonder inl. naarn
;
zoowel in West- als in

Midden-Java.

Hout onbruikbaar.

32. SCHIM .4 Reinw.

Duurzaam bouwliout.

Schima spee. (Schhïia Noronhae Reinw.) — Poespa
,

s. — Een

paar variëteiten worden in enkele streken van de Preanger

nog als volgt aangeduid: Poespa-beureum
,

s.
;
Poespa -

bödas
,

s.
;
Poespa-mèrang

,
s.

33. (iiORDOMA Ellis
(
Polgspora).

Gordonia spec. (G . excelsa
,
Blume et G. integendma T. et B.)

— In Oost-Java bij Pantjoer (Bësoeki) aan de inlanders

geheel onbekend. In West-Java soms met Poespa
,
s.

verward
;

soms door een afzonderlijken localen naam

aangeduid
;

bijv. : Hoeroe-leemandjél
,

s. of Ki-mandjel
,
s.

bij Takóka in Djampang- wètan (Preanger).

Duurzaam ? bouwhout.

34. CAMELLIA Linn. (Calpandria)

.

Camellia spec. — Zonder inl. naam op de mij bekende stand-

plaatsen in de Preanger.

Hout onbruikbaar.

35. Cl LTl l RBOOMEA :

Camellia {Theo) spec. — Tèh, s j. — De Assam-thee-boom.

Hout alleen voor wandelstokken bruikbaar.



(36—39) 11 (Dipteroc.—Malvac.)

36 * DIPT E K 0 C A R V A C E A E.

Al deze soorten met hout, dat voor pakkisten en mis-

schien ook voor huishouw bruikbaar is.

36. DIPTEROCARPUS Be.

Dipterocarpus spee. div. — Plalar
, j. ;

Klalar
, j. Palahlar, s. in

West- en Midden-Java. — In Z. W. Banten soms

Parahlar

,

s.
;
doch meestal Palahlar

,
s. — Op den

Gr. Moeria in DjaparR :? Dërmdld,

,

j.

37. VATICA Linn.

Vatica spee- — Tjëngal

,

s. in Z. W. Bantën bij Tjëmara
;
zeer

locale naam. Elders andere hoornen zóó genoemd.

38. DOOM Thw.

Doona spee. — Inl. naam en boom op Java mij nog niet bekend.

39* MALYACEAE.

39. HIBISCUS Linn.

De Waroe, waarvan de schors bij voorkeur voor touwsla-

gerij gebezigd wordt, heeft bijzonder deugdzaam hout dat

o. a. voor geweerladen bruikbaar is, doch niet in groote

afmetingen te krijgen
;
de soort A levert verder bruikbaar

Klein bouwhout; doch het hout van de beide andere

soorten is onbruikbaar.

Hibiscus spee. div. (met uitzondering van 2 soorten) Waroe,

j. s. of Beuroeh
,
md., waarbij dan voor twee der soorten

een soortsnaam komt, die locaal nogal varieert. Voor de

derde soort : de Waroe, waarvan vooral touw gemaakt

wordt, is veelal alleen het woord Waroe in gebruik.

Deze laatste soort heet in Midden-Java vaak Waroe-

lëngis, j.; in Bësoeki Beuroe-köpè

,

md.; bij Tjilatjap

Waroe-lengd j. en bij Pringamba in Oost-Java Waroe-



(Malvaceae) — 12 — (39—42)

rangkang
,

j. — De andere soorten worden dikwijls met

een der hieronder volgende namen aangeduid

:

Hibiscus spee. A. — Waroe-goenoeng
, j. ;

Waroe-pajoeng
,

j. of

Waroe-söngsöug
,

j. in Samarang, Pëkalongan, enz. —
Tisoek

,
j. of Tisoek-tëmbaga

,
s. in de geheele Preanger. —

Bij Pringamba in Oost-Java: Waroe-dëjmboet
,

j. In

Bantën Tèsoek
,

s.

Hibiscus spec. B. — Waroe-gömböng
, j. en Waroe-köpèh

,
j. in

Midden-Java; soms ook wel eens ? Waroe-lëngis
,
j. In

Oost-Java Beuroe-khentjheu
,
md. — Misschien behoort

hiertoe Waroe-rangkang
,

j. van Tjilatjap.

Hibiscus spec. C. — Ki-öraj
,

s. in Z. W. Bantën bij Tjëmara.

Met dezen naam in de Preanger een andere boomsoort

aangeduid. — In Midden-Java meestal zonder inl. naam
;

bij Pringamba in Oost -Banjoemas Waroe-geli
, j.

40. THESPESIA Corr.

Thespesia spec. — Waroe-löt, j. in Banjoewangi. — In Bantën

nu eens met Hernandia sonora L verward, dan weer bij

name geheel onbekend. — Soms bijv. bij Tjilatjap even-

als een der Hibiscus-soorten IF aroe-laoet, s. genoemd.

41. BOMBAX Lih.

Bombax spec. 2 — Dangdeur
,

s.
;

Bandoe-agoeng
, j.; Randoe-

leuweung
,

s.
;

Dangdeur-leuweung
,

s.
;
Randoe-alas, j.;

Randoe-wana
, j. — Een dezer namen aan de meeste

inlanders bekend en alle zeer constant.

Hout voor pakkisten; in reusachtige afmetingen te krijger.

42. Dl RIÖ Linn. ?

Durio spec. — Doerèn
,

j. s.
;
Kadoe

,
s. in de Preanger; Doe-

r«aw, ml. in Batavia. — In Banjoewangi heet een geheel

andere boomsoort constant Kadoe
,

j. of Këdoe, j. (zie

hieronder Sideroxylon).

Hout bruikbaar voor huishouw, mits uitgeloogd.
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4:{. \EESI.4 Bl.

Neesia spec, — Bëngang, s. — Zeer constante naam.

Hout voor pakkisten.

44. CULTUURBOOMEN

:

Hibiscus spec. — Këmbang-spcttoe
,

s. j. ml. — Meestal slechts een

heester; zelden een boomheester.

Hout onbruikbaar.

45 * STERCULIACEAE.

45. STERCULIA Bl.

Hout van al deze soorten voor pakkisten. Vaak in

zeer groote afmetingen te krijgen.

Sterculia spee. A. — Këpoeh
, j.; Këpbh

, j. s. in geheel Java aan

bijna elk inlander bekend.— In Bësoeki: Kloempang
,
md.

Sterculia spec. B. — Woenoeng, j. ;
Moenoeng

, j. ;
Wining

, j.

Bijna geheel Midden- en Oost-Java; — Binèng, md. in

Bësoeki. — Binöng
,

s. of Beurih
,

s. bij Palaboehan in

Zuid-Preanger
;

— Tbngtblbk
,

s. bij Soemëdang in Oost-

Preanger. — De Namen Woenoeng, j;en Wining, j. zijn

het meest algemeen. — De vruchten, soms ook de boom

zelf, heeten in Midden-Java o. a. in Banjoemas en Sama-

rang: Sriwil
,

j. of Sriwil-iwil-iwil, j.
— Niet zelden met

Winbng
, j. (

Tetrameles) verward.

Sterculia spec. C. — Antap j. ;
Hantap

,
s.

;
Tjhëphoek

,
md. —

In Banjoewangi echter Pa/es, j. of Tn/csan, j. geheeten,

even als elders in vele streken van Java een Colocasia

soort.

Sterculia spec. D. — Hantap-heulang
,

s. in Preanger. — Z)ó&, j.

bij Soebah in Pëkalongan. — Kalöng
,

j. of Kalongan
,
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j., evenals de volgende soort, in bijna geheel Oost- en

Midden-Java.

Sterculia spec. E. — Inl. namen veelal als de vorige
;
niet zelden

geheel onbekend of zeer locaal. In Bantën op den Gr.

Poelasari : Hantap-dapoeng

,

s. of alleen Hantap
,

s.

genoemd. In Zuid Bësoeki evenals soort D constant

Kalöng j. geheeten.

De meeste verschillende soorten van Sterculia zijn bij

de inlanders onder geheel verschillende namen bekend.

Een drietal soorten (C, D, E) worden met een gemeen-

schappelijken naam Hantap

,

s. aangeduid
;
daarbij komt

dan een soortsnaam, die veelal locaal varieert b. v.

Hantap-heulang
,

s.
;
Hantap-dapoeng, s. — Volgens Dr.

Boorsma zijn de zaden van een of meer dezer Sterculia-

soorten in den inlandschen medicijnhandel als zoete

Prana-djiwd-pitten bekend, terwijl de bittere (? echte)

Prana-djiwd
,

j. de vruchten van Euchresta Horsfieldii

Benn. zijn.

40. TARRIETIA Bl.

Tarrietia spec. 1. v. 2. — Galoempit
,

s.
;

Ki-mèöng
,

s.; of Ki-

matjan, s. bij Palaboehan aan Zuidkust Preanger. Na-

men zeer locaal en van weinig waarde. Elders op Java

vooral een Terminalia soort Galoempit, j. of Kloempif

,

j. geheeten. In Z. W. Bantën bij Tjëmara: Ki-mèöng,

s. of Ki-pblèng, s.

Hout voor pakkisten.

47. HERITIERA Ait.

Heritiera spec. — Balang-pasir, j. bij Poeger in Zuid-Bësoeki.

— Bij Tjilatjap in Banjoemas en in Z. W. Bantën soms

Doeygoen

,

s. j. geheeten; daar echter evenals elders

veelal aan de inlanders weinig bekend en met andere

soorten verward. In Zuid-Preanger soms Tjérlang-

laoet, s. geheeten.

Hout voor pakkisten.
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48. TETRADIA Brown. — Inl. uaam en boom aan mij nog onbe-

kend. Zeer zeldzame boom.

49. BEEVESIA Brown.

Keevesia spec. — Inl. naam op de eenige mij bekende groei-

plaats bij Tjigèntèng in het distr. Tjisondari (Pre-

anger) onbekend.

50. KLEINHOVIA Linn

Kleinhovia spec. — Timnha
, j. ;

Këtimdha
, j. ;

Këtimdnga
, j.

;

Timdngd
, j.; — Këtimaha

,
s. j. in Preanger en

Westelijk deel van Midden-Java. — Tangkölö
,

s.; of

Tangkèlè
,

s. in Z. W. Banten en Zuid-Preanger. —
Ketimd

,
j. bij Poegër in Zuid-Bësoeki. — Mangar

,

md. in West-Bësoeki. — Het gevlekte hout van

dezen boom heet, evenals dat van enkele andere

boomsoorten Pèlèt, j. s. md.

Hout voor pakkisten en wellicht ook voor snijwerk.

Het gevlekte hout buitengewoon gezocht voor kris-

scheden en lansstelen.

51. PTEROSPERMIJM ScHREB.

Pterospermum spec. A. en B. p — Bajoer

,

s. j. constant in ge-

heel West-Java; zoomede in de residentiën Bë-

soeki en Prabalingga. — Badjoer
,
md. in Bësoeki.

— Walang
, j.; of Wadang

, j. in Madioen, Dja-

para en Samarang — Wajoe
, j. in Zuid-Banjoe-

mas en Pëkalongan. — Op den Gr. Galoenggoeng

in de Preanger Tjajoer
,

s.

Hout duurzaam en sterk. In lange afmetingen en

in nogal groote hoeveelheden te krijgen.

Pterospermum spec. C. — Tjërlang
,

s. constant in geheel West-

Java. — Balang
,

j. of Walang
,
in Samarang en

De in Natuurk. Tijdschr. v. Ned. Indië 1. c. genoemde Sterculiaceae-ge-

slachten Helicteres en Abroma zijn op Java alleen door heesters of kleine boom-

heesters vertegenwoordigd.
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Zuid-Bësoeki Ook wel eens Wadang
, j. ge-

heeten
;

b. v. in Samarang.

Hout duurzaam
;
doch zelden in voldoende afmetingen.

52. MELOCHIA Linn.
(
Visenia).

Melochia spee. — Bintinoe
,

s. in geheel West-Java constant.

— Sënoe
,

j. in geheel Midden-Java en Wisnoe, j. in

geheel Besoeki. — Bisnbh
,
md. in Panaroekan (Bësoeki).

Hout onbruikbaar.

5:1. COMHERSOXIA Forst.

Commersonia spec. — Ki-oraj s. bij Takóka en Palaboean in de

Preanger. — Ki-tjareuh
,

s. of Handèöng
,

s. in Z.

W. Bantën bij Tjëmara. — In Banjoemas en Pë-

kalongan aan de inlanders niet onder een vasten

naam bekend. In de eerste residentie soms Blën-

tjöng
, j. geheeten. Deze naam echter zeer locaal

(bij Tjilatjap) en van weinig waarde.

Hout or, bruikbaar.

51. CULTUURROOMEX

:

Guazuma spec Djaü-blnnda
,

ml. s.
;
Djati-ldndd

, j. ;
Djati-

landi
, j.

Hout voor pakkisten missehien bruikbaar
;
voor kruit-

fabricatie gezocht.

55* TILIACEAE.

(excl. Elaeocarpaceae).

55. PEMACE Hassk.

Pentace spec. — Sigeung
,

s. in Z. W. Bantën en Zuid-Pre-

anger. — Soms in de Preanger b.v. bij Palaboehan : ?

Ki-sindoek
,

s. of Ki-mèöng
,

s. — Laatstgenoemde namen
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onzeker (zie boven) en locaal
;
de eerstgenoemde echter

vrij constant.

Hout voor pakkisten.

56. GREWIA Linx.

Grewia spec. div. — De verschillende soorten van dit geslacht

worden door de inlanders veelal met elkander verward

;

slechts met een drietal soorten is dit minder het geval

;

n.1. Oei is-oerisan, j.; Talök, j. ;
en Dëloewak

,

j. of

Dröwak
,

s.

Behalve ééne soort, de echte Talök, j. van Samarang,

welke hout levert, dat vooral voor stelen van bijlen

. gezocht is, schijnen de javaansehe Grewia-soorten slechts

weinig bruikbaar hout te leveren. Misschien is het hout

van soort B nog bruikbaar voor pakkisten.

Grewia spec. A. — Oeris-oerian

,

j. in geheel Midden-Java. — ka-

rnen in West-.Tava echter locaal of onzeker.

Grewia spec. B. — Dëloewak, j. ;
Dloewang

, j.; Dloewak

,

j.

;

Dröwak

,

s — Geheel Java. Echter heet Broussonetia in

Këdiri ook Dloewang
, j.

Grewia spec. 3 (C, D en E) — Talök

,

s. j. md. ;
— Tanglok, md.

Hierbij zijn in Noord-Banjoewangi nog achtervoegsels in

gebruik ter aanduiding van andere soorten
;

b. v. Talök

•

kapör

,

md.
;
Talök-bengköh

,

md. — De naarn Talök, j. in

Samarang geldt echter constant voor één enkele soort.

Grewia spec. F. — Tangkeudjoengan
,
md. — Ook de voorgaande

soorten soms aldus genoemd.

57. COLE9IBIA Pers.

Columbia spec. — Sampöra, s. constant in de Zuid-Preanger. —
In Z. W. Bantëu Sampöra, s. of Djaloepang, s. genoemd.

Hout voor pakkisten.

Diplofractum, Desf. (zie Natuurk. Tijdschr. 1. c.) is op Java waarschijnlijk

slechts door een heester, niet door een boomsoort vertegenwoordigd.
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58. TRICH0SPER1IU1I Bl.

Trichospermum spec.— Dölóg
,

s. j. in geheel West-Java en

bij Tjilatjap in Zuid-Banjoemas. — Inl. naam

zeer constant.

Hout misschien voor pakkisten bruikbaar; schors zeer

gezocht voor touw.

59. SCHOUTEN IA, Korth.

Schoutenia spec. A. — Harikoekoen, s. en Walikoekoen, j. zeer vas-

te namen. — In West-Bësoeki Kökön

,

md. — Een

variëteit dezer soort heet in Samarang bij Kedoeng-

djati Landji
, j. — In Pëkalongan bij Soebah heet de

boom, zoowel Walikoekoen, j. als Landji

,

j. — In

Banjoewangi soms ook Likoekoen

,

j.

Hout duurzaam; bijzonder gezocht voor karrenboomen,

lansstelen en stelen van bijlen. Niet in groote afme-

tingen te krijgen.

Schoutenia spec. B. — Meestal Sindoek

,

j.; soms ook Walikoe-

koen, j. genaamd bij Tjilatjap in Zuid-Banjoemas.

Door mij alleen op deze standplaats gevonden.

Hout locaal voor huishouw zeer geroemd.

60 * ELAEOCARPACEAE.

60. ECHINOCARPIS Blume.

Echinocarpus spec. — Bèlékëtèbèh, s. of Boeloe-noenggoel, s. in

de Preanger een vaste naam
;
eveneens is voor

Bësoeki Kësömpheuh, md. of ? Kësompheuh-kling,

md. een vaste naam. De laatste naam wordt echter

elders op Java vooral aan Bixa Orellana L.

gegeven.

Hout voor pakkisten.
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ELAEOCARPUS Bl. (Acronodia ,
Monoceras).

Hout van al deze soorten, behalve van soort G, welke

te klein is, voor pakkisten bruikbaar.

Elaeocarpus spec. div. — Slechts een viertal javaansche Elaeo-

carpus- soorten worden op Java met vaste of nogal

vaste inl. namen aangeduid; namelijk. Rëdjdsa
, j.;

Djaniiri
,

of Ganitri
, j.; Katoelampak

,
s.

;
of Tali-

lampak
, j. ;

en Kemesoe
,

j. of Kemesöh, rad. van Bé-

soeki. Van de overige E'.-soorten worden velen niet

zelden door de inlanders met andere boomsoorten

verward; terwijl sommigen nu eens Ganitri
, j; of

Djaniiri
,

s. (soms ook ? Glitri
,
md.) of Slètrèh

,
md.

dan weer met de namen Katoelampak
,

s. of Tali-

lampak
, j. worden aangednid. De soorten met aan

de onderzijde blauwgnjs-gekleurde bladeren (zooals

E. obtusus Bl., E. dentatus Reinwt), zoomede

enkele anderen (zooals E. Acronodia Bl.) worden

zoowel door de Soendaneezen als Javanen tot de

soorten vail Woeroe
,

j. of Roeroe
,

s. gerekend. Na-

men als Hoeroe-djanitri, s; en Hoeroe-ködja
,

s. be-

hooren b. v. tot deze categorie. — De naam Hawoean
,

8. of Ha hawoean, s. wordt in enkele streken van

de Preanger aan een paar Elaeocarpus-soorten

gegeven. — Er zijn verscheidene E.-soorten, vooral

die der hoogere bergstreken, waarvoor de inlanders

of geen naam weten of alleen zeer locale en onze-

kere namen hebben.

Elaeocarpus spec. A. — Redjdsa, j.

Elaeocarpus spec. B. — Djanitri
,

s. j.; Ganitri
,

s. j.

Elaeocarpus spec. C. — Kemesoe
, j.; Kemesoh

,
md. in Bësoeki

constant. — In Këdiri Mësoe
, j.

Elaeocarpus spec. D. — Katoelampak
,

s.
;
Talilampak

, j.

Elaeocarpus spec. E. — Angkoep-angkoep
,

j. bij Tjilatjap. Deze

soort heeft een stam, die op steltwortels staat.
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Elaeocarpus spec. F. — Ki-öraj
, j. Deze oorspronkelijk soen-

daneesche naam wordt bij Tjilatjap constant aan een

Elaeocarpus soort en niet zooals in de Preanger

aan Commersonia spec. gegeven.

Elaeocarpus spec. G. (
Acronodia)

— Meestal zonder inlandscken

naam, zoo bijv. op den Gr. Oengaran en op de meeste

bergen in West-Java. — Op den Gi. Gëdé bij Tjibbdas

soms Djanitri
,

s. genoemd. — Soms tot Woeroe
, j.

of Hoeroe
,

s. gerekend.

Elaeocarpus spec. H. — Handoel,j. in Banjoewangi
;
locale naam.

62 * G E R A N T A C E A E.

62. AVERRHOA L.

. Hout van beide soorten onbruikbaar.

Averrhoa spec. A. — Blimbinj
, j.; Phlimphing

,
md.

;
Tjalintjing

,

s. In Samarang bij Këdoeng-djati : Blimbing-alas
,

j. ;
Blimbing-lingir

,
j. bij Poegër in Bësoeki.

Averrhoa spec. B — Blimbing-woeloeh
,

j. in Midden-Java. — In

N. O. Bësoeki Phlimping-boeloe
,
md. — In Pëkalongan

heet bij Plèlèn de soort A. steeds Blimgbing-alas
, j.

en deze soort B: Blimbing-woeloeh

,

j. — In Djampang-

koelon heet deze soort B. : Tjalintjing
,

s. en de soort

A. : Blhnbing
,

s. — Bij Tjëmara in Z. W. Bantën

heet soort B: Tjalintjing-woelet
,

s.

63. CULTUURBOOMEA

:

Avei’rhoa spec. A. (var.) — Blimbing-manis
,

j. ml.; Phlimphing-

manès
,
md.

;
Tjalintjing-manis

,
s.

Hout onbruikbaar.
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64* RUTACEAE.

64. EYODIA Forst. (
Philagonia).

Hout dezer soorten misschien voor pakkisten bruik-

baar.

Evodia spec. — Sampang
, j. in Banjoewangi. — Ki-sampang

,
s.

in Preanger. — Op Gr. Slamat in Tëgal Tempctjang
, j.

of Sëmpajang
, j.

Evodia spee. — Hawaï
,

j. of Aival, j. in Banjoewangi
;
Abeul

,
md.

bij Sëmpblan in Besoeki.

Evodia spec. — Soms Sampang
,

j. md. geheeten
;
soms zonder

of' met onzekeren inlandschen naam;bijv. Loh-kheureurig

, md. bij Pantjoer in Besoeki
;
terwijl elders in Bësoeki

laatstgenoemde naam met een klein dialect-verschil vrij

constant aan een Alstonia-soovt gegeven wordt.

Evodia. (Philagonia) spec. — Ki-bajawak
,

s. in Zuid-Preanger

;

— Mënjaivak
,

j. bij Pringamba in Banjoemas
;
— Tjëm-

baivak
,

j. in Banjoewangi.

65. ZANTHOXYLUM L.

Zanthoxylum spec. — Kajoe-lemah
, j. ;

Kadjëng-siti j. ;
Lëmah

,

j. — Deze namen in geheel Midden-Java vrij con-

. stant. Slechts ook voor een zeldzame Linociera-

soort werd mij op één plaats, n.1. bij Këdoeng-djati

in Samarang deze naam in loco opgegeven. — In

Zuid-Preanger: Ki-tanah
,

s. of Ki-taneuh, s. — Bij

Plèlèn in Pëkalongan Këtjipiran
, j.

Hout nogal duurzaam en fijn; echter niet in groote

afmetingen.

66. MICROMELUM Bl. (Cookia).

Micromelum spec. — Inl. namen zeer locaal en onzeker. In

vele streken van Java aan de inlanders bij name

geheel onbekend. — Bij Këdoeng-djati in Samarang
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veelal TJawas
,

j. of Laivas
, j. geheeten;bij Pring-

amb§ in Oost-Banjoemas Sëntanèn
, j.

Hout onbruikbaar.

07. MURRAYA L.

Murraya spec. — Kemoening j. s.
;

Këmönèng
,

rad. — Een va-

rietëit beet in Saraarang bij Këdoeng-djati en bij Pare

in Këdiri Djenar, j. — In Banjoewangi en bij Soembër-

waroe (Bësoeki) heet de Kemoening
,

j. veelal Tajoe-

man
,

j. of Tadjoeman
, j.

Hout duurzaam, zeer fijn en fraai; echter alleen in zeer

kleine afmetingen te krijgen. Bijzonder gezocht voor

wapengevesten.

08. ACRONYCHIA Forst.

Hout van beide soorten öf geheel onbruikbaar óf mis-

schien voor pakkisten geschikt.

Aronyehia spec. A. — Ki-djeroek
,

s. in vele streken van den

Preanger. Niet zelden, vooral in Midden Java zonder

inlandschen naam. — Soms b. v. bij Tjilatjap in Z.-

Banjoemas: Djëroekan
, j. ;

— Ki-salira

,

s. in Z. W.
Bantën bij Tjëmara; zeer locale naara.

Acronychia spec. B. — Tjermèh-alas
,

rad. in Bësoeki bij Pan-

tjoer in de bergsti’eken.

09. FFROMA Correa.

Feronia spec. — Kawistd, j.; Kawistd-krikil

,

in Saraarang bij

Këdoeng-djati.

Hout als Aegle No. 70.

70. AFjGLE Correa.

Aegle spec. — Madja
,

s. ml.
;
Mddjd

, j. ;
Bileu

,
rad. in Bësoeki.

Hout fijn, fraai en duurzaam
;
voor wapengevesten nogal

gezocht; niet in groote afmetingen te krijgen.

Noot. — De Rutaceae- geslachten : Glycosmis Cour. Limonia L. en Clausena

Burm. zijn waarschijnlijk op Java niet door wildgroeiende boomvormige species

vertegenwoordigd.
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71. CULTUURBOOMEN

:

CITRUS Lira.

Citrus spec. div. — Djeroek
, j. s. ml.

;
Tjheroek

,
md. met ach-

tervoeging van inlandsche soortsnamen.

Hout fijn, fraai en duurzaam
;

voor fijn schrijnwerk

gezocht, echter niet in groote afmetingen te krijgen.

72* SIMARUBACEAE.

73. PICRASMA Bl.

Picrasma spec. — Inl. namen zeer locaal en onzeker.

Hout voor pakkisten misschien bruikbaar.

73. SA9IADERA G-aertn. en Brucea Mill. — Inl. namen door

mij niet genoteerd.

74* BURSERACEAE.

74. GARUGA Rxb.

Garuga spec. — Wijoe
, j. ;

Bidjoeh
,
md. in geheel Midden- en

Oost-Java een vaste naam. — In West-Java aan de inlan-

ders niet bij name bekend. — Soms met Soerèn, j. s. (zie

hieronder Meliaceae
)
verward.

Hout voor pakkisten.

75. PROTIUÏI Wight.

Protium spec. — Trenggoeloen
, j. ;

Treng-khoeloen
,
md.

;
Tang-

goeloen, j. s.
;
Tanghoeloen

,
md.

;
Tënggoeloen

, j.; Tëng-

khoeloen
,
md. constante, aan bijna elk inlander bekende

namen. — In enkele deelen van Java bijv. in Brëbës

(Tëgal) Katos, j. bij Tjilatjap Këtös, j. geheeten. — Een
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variëteit bij Poegër in Besoeki heet aldaar Trënggoeloen-

bërnang
,

j. of alleen Bërnang
, j.

Hout zeer duurzaam fijn en zeer sterk; wel in zware,

doch niet in lange afmetingen te krijgen.

76. CANARIUM L. ( Canariopsis.)

Canarium spec. div. — Slechts op enkele plaatsen worden ook

de wildgroeiende Canarium-soorten door de inlanders

Kënari of Kanari
,

j. ml. s.; Kënarèh of Kanarèh, md.

of soms Ki-kanari
,

s. genoemd. — Eene soort, n.1.

Canarium ( Canariopsis)
hispidum Bl. wordt door hen

nooit tot de Kanari-sooTten gerekend, maar door

locaal zeer verschillende en onzekere namen aange-

duid.

Hout van al deze en de ondergenoemde soorten, weinig

duurzaam
;
slechts van enkele en dan alleen uitgeloogd

bruikbaar voor huishouw; voor pakkisten aan te beve-

len. Soort D. is alleen voor pakkisten geschikt.

Canarium spec. A. — Ki-kanari
,

s. bij Palaboehan in Zuid-

Preanger. — In Midden-Java soms bijv. bij Tjilatjap

Kanarèn
, j., soms Kanari-alas

, j. of Kanari-wand, j.

geheeten; niet zelden bij. name geheel onbekend of

met zeer locale namen. Soms alleen Kanari
, j. In

Pëkalongan bij Soebah constant: Raoe-woelan, j.

Canarium spec. B. — Sadjëng
, j. bij Tjilatjap in Banjoemas.

Locale naam voor een door mij alleen op deze stand-

plaats gevonden soort.

Canarium spec. C. — Ki-kanari
,

s. of ? Ki-toewak, s. in Zuid-

Preanger en Z. W. Bantën.

Canarium spec. D.
(
Canariopsis). — Namen meestal zeer locaal en

onzeker. Veelal met andere boomsoorten o. a. met

Dracontomelum Bl. (
Daoe

,
s. of Raoe

, j.) verward. —
In vele streken aan de inlanders niet bij name be-

kend. — Bij Tjilatjap vaak Sapi, j. genoemd.
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. 77. CULTUURBOOMEX

:

CAMBIUM L.

Canarium spec. — Kanari
,

s. j. ml.
;
Kanarèh

,
md.

Hout als boven onder Canarium spec. div.

78* MELIACEAE.

78. MELIA L.

Melia spec. 2 — 3. — Mindi
, j. ml.

;
Mènthih

,
md. in bijna geheel

Java. — Eene soort : Gringging
,

j. in Banjoemas bij Tji-

latjap en in Pëkalongan bij Soebah. — De naam Tjikra-

tjikri
,

ml. voor een vaak gecultiveerde, doch ook wild-

groeiende soort is vrij algemeen bekend.

Hout fijn en sterk; mits onder dak, bruikbaar voor

huishouw.

79. AZIDARACHTA A. Juss.

Azidarachta spec. — M'empheuh
,
md.

;
Mirnba

.

j. in Bësoeki.

Zeer vaste namen.

Hout voor huishouw
;
duurzaam

;
alleen in korte afme-

tingen te krijgen.

80. DYSOXYLUM Bl.
(
Epicharis

,
Didijmochiton, Hartighsia

,
Go-

niochiton.)

Hout van enkele Dyscxylum- soorten duurzaam en voor

huishouw zeer geschikt; bijv.: Lolohan, j.en TjëmpCtga,

j. van Banjoewangi, Pingkoe, s. en Kapinangb
,

s. van de

Preanger
;
van enkele bruikbaar voor huishouw bijv*

Kheuroek

,

md, van Pantjoer in Bësoeki en Narap
, j. in

Banjoewangi; van andere soorten zeer weinig duur-

zaam en alleen tot pakkisten geschikt; bij Këdoja, j.

van Midden- en Oost-Java (Dysoxylum amooroides Miq.)

Bijna al de hier niet speciaal genoemde soorten voor

pakkisten bruikbaar.

Dysoxylum spec. div. Een betrekkelijk groot aantal boom-

soorten van Java behoort tot dit geslacht. De
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meesten komen in habitus en vooral in bladvorm

nogal veel met elkander overeen, doch vertoonen

verder niet zelden zeer uitloopende verschillen in

houtqualiteit en andere eigenschappen. — Hierdoor

is het niet te verwonderen, dat in sommige streken

bepaalde soorten constante inl. namen hebben, terwijl

die elders door de inlanders veelal met elkander

verward en door hen met onzekere namen aange-

duid worden. Slechts een paar der meest algemeen

verspreide, der nuttigste en der meest karakteris-

tieke soorten hebben inl. namen, die over een groot

deel vau Java constant zijn. Doch zelfs ook bij

die laatste soorten gebeurt het niet zelden, dat zij in

enkele streken wederom met andere Dysoxylum-

of met geheel andere boomsoorten verward worden.

De meeste hieronder vermelde namen moeten dus

min of meer als genus-namen voor Dysoxylum
,

niet als namen voor één enkele soort beschouwd wor-

den. Verwarring met soorten van andere Meliaceën-

geslachten (vooral Chisocheton Bl.; Amoora Rxb, en

Ag lakt Lour), zoomede met enkele geslachten van

andere families; b.v. Pometia Forst.; Sapindus L.

:

Dracontomelnm Bl.
;
Canarium L. en Meliosma Bl.

De volgende namen zijn nogal constant voor één

enkele Dysoxylum soort: In Banjoewangi : Lolohan,

j. ;
Tjëmpagd

, j. ;
(niet-Tjëmpakd, j.) ;

in de Pre-

anger : Pingkoe
,

s. en Kapinangö
,

s.
;

alle goede

timmerhoutsoorten. Voorts Kedojd
,
of Doja, j.; Ke-

dija
,

s. of Këthoedjeuh
,
md. vooral de naam Këdoju

,

j. in de lagere streken van Midden- en Oost-Java.

Ook Ki-bawang
,

s. is in de Preanger een vrij vaste

naam voor één enkele soort.

Tot de namen, die meestal minder scherp aan enkele

bepaalde soorten beantwoorden en waarbij de eene

met de andere soort vaak verwisseld wordt, mogeu

o.m. de volgende gerekend worden : Tanglar
,
s.

;
Ki-

tjarirang
,

s.
;

Pisitan-monjèt
,

s.
;
Ki-hadji s.

;
Ki-

gëgoela
,

s.
;
Troes-goenoeng

,
s.; Marang-nginang

,

s.

;

Potren
,
md.

;
Kheuroeh

,
md.

;
Wong-khoenöng

,
md. ;•
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Kapotrèn
,

md.
;

Khoeleuh md.
;
Ampheuloeh

,
md.

;

Wëlahan
,

j. in Tëgal
;
Langsaf-loetoeng, j. en Narap,

j. bjj Pan tjoer en Sémpölan in Besoeki in Banjoewangi.

81. CHISOCHETOV Bl.

Chisoeheton spec. div. — Inl. namen als Dysoxylum Be.

Hout voor pakkisten.

82. SANDORICUM Corr.

Sandorieum spec. — Sëntoel
,

s. j. ;
Kétjapi

,
s. — In Bësoeki

Sentöl, md.

Hout voor pakkisten.

83. AGLAIA Lour.

Aglaia spec. div. — Sommige soorten niet zelden aangeduid met

namen, die ook voor andere boomsoorten van andere

families gelden bij v. Walik-angin
, j. ;

Doerènan, j.

;

Wangzoel, j. ;
Beungsöl

,
md. enz.

Aglaia spec. A. — Lötöng
,
md. bij Pantjoer in bergstreken van

Besoeki.

Hout buitengewoon duurzaam, bijzonder hard en in

zeer groote afmetingen te krijgen. Voor huis- en brug-

gen-bouw uitmuntend.

Aglaia spec. B. — Siloewar
,

s.
;
Silöwar

,
s. in Zuid-Preanger. Bij

Tjilatjap (Zuid-Banjoemas) Sèlang
, j.

Hout duurzaam voor huishouw.

Aglaia spec. C. — Doerènan
, j.; Pheungsöl

,
md.

Hout voor pakkisten.

Aglaia spec. E. — Pantjal-kidang
, j. bij Poeger in Zuid-Bësoeki

;

Pikopian
,

md. bij Pantjoer in Besoeki. — Beide namen

locaal en de eerste elders op Java ook aan andere boom-

soorten gegeven. — In vele streken van Java aan de

inlanders in bet geheel niet bij name bekend.

Hout voor pakkisten.
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84-, LANSIUM Rumph.

Lansium spec. (cum. var.) — Doekoe j. ;
Doekoe ml. j.; Langsèp

,

j. in Midden-Java
;
Langsat

,
j. in Banjoewangi.

Hout voor pakkisten.

85. AMOORA Rxb.

Amoora spec. div. — Inl. namen veelal als Dysoxylum
;
dikwijls

locaal.

Hout voor pakkisten.

86. WALSIJRA Rxb. en Heynea Rxb. (1) — Inl. namen aan mij

onbekend.

87. CARAPA Aube. ( Xylocarpus).

Carapa spec. 1 v. 2 <v? 3.) — Njirih
, j. (ook Njirih-goedik, j. en

Njirih-abang
, j.) en Njoeroek

, j. bij Tjilatjap in Zuid-

Banjoemas. — Nirih
, j.; Nèrèh

,
md. en Manirèh

,
j. in

Banjoewangi. — Djdmbd
,

j. bij Poegër in Zuid-Bësoeki.

— Miri, s. bij Balekambang aan Zuidkust-Preanger. In

Kediri heet bij Pare echter Aleurites moluccann Forst.

vaak Miri
,

j. — Iu Z. O. Preanger Ri-njirih
,

s.

Hout duurzaam; voor huishouw; alleen in korte af-

metingen te krijgen.

88. CF/DRELA Linn.

Cedrela spec. 1 — 3. — Soerèn
,

j. s.
;

Sörèn
,

md.
;

zeer vaste

op geheel Java uitsluitend aan soorten van dit geslacht

gegeven namen. — Op het Pèngalèngan-plateau in de

Preanger worden nog de volgende variëteiten (of ?

soorten) van Cedrela onderscheiden : Soerèn-kapas
,

s.

;

Soerèn-tali
,

s. en Soerèn-tandoek
,

s. — Bij Ngëbël op den

O. Wilis in Madioen wordt Soerèn
,

j. soms ook Rèdani
,

j. genoemd. — In Z. W. Bantën bij Tjëmara wordt

(1) Het komt mij waarschijnlijk voor, dat de opgave in de literatuur als

zoude Heynea op Java door een woudbooomsoort vertegenwoordigd zijn, on-

juist is.
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Soerèn
,

s.
;
niet zelden ook Ki-beureum

,
s. geheeten.

Hout duurzaam en in groote afmetingen te krijgen

echter niet sterk; niet voor balken, wel voor planken

en meubels aan te bevelen.

89* OLACACEAE.

89. STROMBOSIA Bl.

Strombosia spec. — Ki-katjang, s. in Preanger en Bantën een

vrij vaste naam, die zelden ook aan andere boom-

soorten gegeven wordt.

Hout duurzaam; voor huishouw gezocht.

90. («OMPHAXDRA Wall. (Stemonurus ,
Lasianthem).

Gomphandra spec. div. — Inl. namen zeer locaal en meestal

zeer onbetrouwbaar.

Hout onbruikbaar.

91. PLATEA Bl. en Villarezia lluiz. et Pav. — Inl. namen aan

mij onbekend.

92* ILICACEAE.

92. ILEX L. (Prinos).

Ilex spec. — Ki-sekel
,

s. bij Taköka in de Djampangs (Prean-

ger). — Determinatie van den latijnschen naam nog onzeker.

Hout misschien voor pakkisten bruikbaar; is echter

zeldzaam.
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93* CELASTRACEAE.

93. EIJOYYMUS L.; Lophopetalum Wight en Siphonodon Griff

zijn de inl. namen zoowel in AVest- als in Alidden-

en Oost-Java zeer locaal en onbetrouwbaar, bijv.

bij Pringamba in Oost-Banjoemas : ? Koekoeran
,

j. — Aran Gymnosporia AAL et A. (
Catha

)
en

Microtropis AVall.
(
Paracelastrus)

zijn mij de inl.

namen en het voorkomen op Java nog niet bekend.

Het hout van geen enkele der javaansehe Celastraceae

wordt door de inlanders voor huishouw voldoende

duurzaam geacht. Enkele soorten misschien voor pak-

kisten bruikbaar; evenwel zeldzaam.

94* RHAMNACEAE.

94. ZIZYPHUS Juss.

Zizyphus spec. — Ddrd j. ;
Widard

, j. ;
in bijna geheel Midden-

en Oost-Java constant aldus genoemd. — Phoeköl
,
md.

in Bësoeki. — Bidara
,

ml. in Köta-Samarang. Deze

laatste naarn niet te verwarren met Kajoe-bidara-

laoet
,

ml. of Bidara-laoet
,

ml., welke naam volgens

Yorderman en Boerlage voor een op Java misschien

niet in wilden staat voorkomenden boom van een andere

plantenfamilie geldt; n. 1. voor Eurycoma longifolia

Jack, welke soort op Bangka inheemsch is.

Hout onbruikbaar.

95* AMPELIDACEAE.

95. LEEA Link.

Hout van beide soorten onbruikbaar.
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Leea spec. A. — Lengki

,

j. vrij constant in geheel Midden- en

Oost-Java. — Bij Soembërwaroe in Bësoeki Langkampheu-

djeuh. md.
;

— Ki-boaja
,
s. in Zuid-Preanger

;
deze naam ech-

ter niet constant. — In Tëgal? Boeqja, j. of? Kajoe-boeaja,y

Leea spec. B. — Girang
, j. ;

Khireung
,
md. — In Zuid-Banjoe-

mas veelal Tim, j.; in Z. W. Bantën, zoomede in enkele

streken van de Preanger Soelangkar
,

s. genoemd. — Hier-

toe behoort waarschijnlijk een in Zuid-Banjoemas bij Tji-

latjap Kajoe-toeiva
, j. genoemde soort.

96* SAPINDACEAE.

90. DITTELASMA Hook f. (Sapindus).

Dittelasma spec. — Lërek, j.; Lerak

,

j. ml. — Zeepboom.

Hout voor pakkisten en mits uitgeloogd, misschien

ook voor huishouw bruikbaar.

97. ERIOGLOSSUM Bl.

Erioglossum spec. — Ki-lalajoe, s.
;

Klajoe, j. Vaste namen.

Soms ook, bijv. in Banjoemas en in Zuid-Bësoeki

:

Katilajoe, j.

Hout onbruikbaar.

98. SCHMIRELIA L.
(
Allophyllus).

Selimidelia spec. — Tjoekilan, j. of Tjoekilang, j.

Hout onbruikbaar. Bij uitzondering soms voor wapen-

gevesten gebezigd.

99. CUPAMA L.

Hout van al deze soorten voor pakkisten en der berg-

bewonende soorten voor huishouw.

Cupania spec. div. — Inl. namen meestal of onzeker óf locaal

óf geheel onbekend. Het meest bruikbaar zijn nog de

volgende namen : Ki-hö-è, s. Yoor de Preanger Pen-



(Sapindaceae) 32 — (99—103)

djalinan
,

j. voor Zuid-Tégal en Zuid-Banjoemas; Wa-

likëlar
,

j. voor Z. W. Besoeki.—De soorten van dit ge-

slacht worden door de inlanders niet zelden met soorten

van andere geslachten verward
;
b. v. met Crypteronia Bl.

100. RATOMA Dc., Anomasanthes Bl. en Lepisanthes Bl. (1)
—

Inl. namen aan mij onbekend.

101. SCHLEICHERA Willd.

Schleichera spec. — Kesambi
,

j. s.
;
Kesamphih

,
md.

;
Kosambi,

j. — Zeer vaste, aan bijna elk inlander bekende namen.

Hout duurzaam, maar zeer hard; alleen in korte afme-

tingen te krijgen; voor huishouw bruikbaar; voor

houtskolen bijzonder geschikt (Arëng-kësambi, j.); ook

voor meubels.

102. GAN0PHYLL1JM Bl. (2)

Ganophyllum spec. — Mangir
, j. ;

Mangèr
,
md. — Zeer vaste

naam in geheel Midden- en Oost-Java. — Bij uit-

zondering daarmede wel eens een Pithocolobinm-

soort door de inlanders verward. — In Z. W.
Bantën bij Tjëmara: ?Ki-angir

,
s.

Hout zeer duurzaam, voor huis- en bruggenbouw uit-

muntend geschikt en in zeer groote afmetingen en

groote hoeveelheden te krijgen
;
vooral in Banjoewangi.

103.

SAPIARUS L.

Sapindus spec. is synoniem met Dittelasma spec.

Hout zie boven onder Dittelasma spec.

(1)

— Volgens de literatuur zou van Jagera Bl. (Natuurk. Tijdschr. v. N. I.

1. c.) een boomvormige soort op Java inheemsch zijn. Mij komt dit echter zeer

onwaarschijnlijk voor.

(2) — Dit geslacht is nieuw voor de flora van Java. In een der eerst vol-

gende afleveringen van het Natuurk. Tijdschr. v. N. I. zullen hierover van de

hand van Dr. Boerlage en mij eenige mededeelingen verschijnen. Hier zij

slechts aangestipt, dat het zoolang onbekend blijven van dit geslacht voor de

boomilora van Java daarom zoo opmerkelijk is, omdat de eenige soort, die daar-

toe behoort, in veel streken van Oost-Java zeer algemeen is en daarbij bij de

inlanders om zijn deugdzaam hout hoog in aanzien staat. — Junghuhn vermeldt

ten onrechte den naam Mangir, j. bij Pithecolobium.
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104. CAPURA Bl. — Inl. uaaxn aan mij onbekend.

10.3 XER0SPER9IUR Bl.

Xerospermum spec. — ? Toendoeng
, j. bij Tjilatjap in Zuid-Ban-

joemas; en? Toendoeng-sajong, s. bij Palaboehan

in Zuid-Preanger. — Deze namen onzeker en

zeer locaal.

Hout onbruikbaar.

100. XEPHELIUM L.

Nephelium spec. div. — Rarnboetan, j. s. ml.; Ramboetan-djdwd,].

Hout bruikbaar voor pakkisten; maar zelden gekapt

om de eetbare vruchten.

107 POMETIA Forst. (Irina).

Pometia spec. 1 (v. 2?» — Leungsir
,

s. in Preanger en Bantën.

In Besoeki bij Pantjoer : Tjheukhir, md.
;

bij Sëmpo-

lan (Djëmbër) : Sapèh
,
md. — Bij Tjilatjap en Pring-

amba in Banjoemas: Sapi
, j. of Kajoe-sapi

, j. — De
eerste naam zeer constant

;
de laatsten niet zelden

minder zeker. — Deze soort wordt door de inlanders

dikwijls met Dysoxylum
,
Meliosma en Dracontomelum-

soorten verward. — Bij Xgëbël in Madioen heet Pometia

constant Ketjapi
, j. (niet soendaneesch). — Bij Pringamba

in Oost-Banjoemas : Lengsar, j.

Hout bruikbaar voor huishouw; zeer geschikt voor

pakkisten.

108. HARPLLEIA Rxb.
(
Otongchium

)

HarpuHia spec. A, — Pëloes
, j. ;

Pelös
,

md. — In Oost-Java

vaste namen.

Hout onbruikbaar.

Harpullia spec. B. — Op den G. Oengarang en in Banjoe-

mas bij Pringamba aan de inlanders niet bij name

bekend.

Hout voor pakkisten misschien bruikbaar.
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109. ACER L.

Acer spec. — lal. uanien locaal zeer verschillend en niet zel-

den weinig constant. In sommige streken o. a. in de

Preanger bij Pangèntjóngan (Limbangan) rekenen de Soen-

danezen dezen boom tot de Hoeroe (s.)-soorten
;
ook in

enkele streken van Midden-Java is zulks het geval. Als

locale namen verdienen alleen vermeld te worden: Woeroe,

j. en Hoeroe
,

s.
;

verder ? Tjalik-angin
,

s. voor Tjibódas

(’s Lands Plantentuin) in de Preanger
;
— ? Woeroe-këmbang

,

j. op den Gr. Slamat in Tëgal, ? Woeroe-sdna, j. in Samarang

? Walikelar
, j. op den G. Praoe in Pékalongan

;
? Ki-badak

,

s. bij Taköka in de Djampangs (Preanger).

Hout bruikbaar voor huishouw.

110. DODOMEA L.

Dodonaea spec. — Inl. naam in Midden-Java constant en alge-

meen bekend
;

elders onzeker of weinig bekend. —
Tèngsèk

,
j. in Samarang, Bagëlèn en Pékalongan.

— Krèsèk
,

j. op den Gr. Wilis in Madioen.— Krisig, j.

of Krisik, j. bij Gradjagan in Zuid-I3anjoewangi. — ?

Tjantigi
,

s. bij Palaboean in Z.-Preanger. — Zonder

inl. naam in Z. W. Bantën. — Soms ook wel eens

hier en daar ? Kajoe-bësi
, j. (ijzerhout) genoemd.

Hout buitengewoon hard en duurzaam, doch alleen voor

wandelstokken bruikbaar; nooit in groote afmetingen

te krijgen.

111. TLRPim Vent.

Turpinia spec. — In bijna geheel West-Java constant Ki-bantjèt,

s. geheeten. In Midden- en Oost-Java of door locale en

zeer onzekere namen aangeduid
;
öf aan de inlanders ge-

heel bij name onbekend. — Bij Pringamba in Oost-Java

Bantjèt, j.—Iu Z. W. Bantën bij Tjëmara ? Ki-bangköng
,
s.

Hout voor pakkisten.

112. Cultuurboomen

:

AEPHELII M L.

Nephelium spec. div. — Rarnboetan-atjèh
,
ml.

;
Kapoelasan

,
s.

Hout voor pakkisten; echter worden alleen zeer oude,

niet meer vruchtdragende boomen gekapt.
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113 * SABIACEAE.

113. MELIOSMA Bl.

Hout van al deze soorten voor pakkisten geschikt,

en soms in zeer groote afmetingen te krijgen, vooral

soort B.

Meliosma spec, A. — Ki-tiwoe
,

s. vrij constant in bijna geheel

West-Java; daar op enkele plaatsen echter aan

de inlanders alleen onder locale en onzekere namen

bekend. In Midden- en Oost-Java meestal bij name

onbekend.

Meliosma spec. B. — Gömpbng
,

j. bij Ngebel op den Gr. Wilis

in Madioen
;

en Kadjoeh-tjheureun
,
md. bij Pantjoer

in Besoeki. Deze namen locaal, doch zeer vast. El-

ders veelal zonder inl. naam. — Kajoe-djaran
,

j. en

Kadjoeh-tjheureun
,
md. van andere streken is meestal

de naam voor andere boomsoorten (zie o. a. onder

Anacardiaceae).

Meliosma spec. C. — Zonder inl. naam.

*114 ANACARDIACEAE.

114. BUCHAMm, Rxb.

Buehanania spec, — Popohan
,

j. in geheel Besoeki; — Gêtasan
,

j. in geheel Samarang
;

— Rengas-manoek
,
s. bij Pala-

boehan in Z.-Preanger. — In Z. W. Bantën bij

Tjëmara Pbpöhan
,

s.

Hout voor pakkisten.

115. MANGIFERA L.

Hout van al deze soorten alleen voor pakkisten bruik-

baar; daarbij zelden gekapt om de eetbare vruchten.
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Mangifera spec. div. — Voor eenige soorten van het geslacht

Mangifera. hebben de inlanders van West- Oost- en

Midden-Java elk één gemeenschappelijken „geslachts”-

naara. Elke dier namen beantwoordt dus bijna geheel

aan het genus Mangifera. Door achtervoegsels wor-

den de soorten of variëteiten door hen onderscheiden.

Bij deze laatste nomenclatuur bestaan echter veel

locale verschillen en verwarring van namen
;
niet ech-

ter bij de gelijkwaardige geslachtsnamen: Manga
,

s.

ml.; Pelëm
, j.; Pan

,
md. en Pöh, j. — Deze namen

gelden vooral voor de variëteiten van Mangifera

indica L.

De volgende namen dienen ook tot aanduiding van

eenige Mangifera-soorten : Mamplem
,

s.; Pakèl,- j. s.

;

Kwéni
,

j. s.
;
Këmang

,
s. j. ;

Bëmbëm
,

s.
;
Limoes, s.

;

Pari, s. en Pari-mannek

,

s. De laatste naam Pari

niet te verwarren met Paré, s. en Pari

,

j. (rijst);

evenmin met Ki-parè, s.
;
den naam van een Glochidion-

soort in de Preanger. — In Zuid-Banjoemas : Baivang

j. = ? Limoes

,

s. — Elders worden gewone uien

(
Allium

)
meestal Bawang, ml. j. s. geheeten. Als

voorbeelden van achtervoegsels mogen de volgende

dienen: Pelëm-madoe, j, ;
Pëlëm-santók, j.; Pëlëm-

kbpjbr, j.; Pëlëm-kèjbng

,

j. ;
Pëlëm-sëngir

,

j.; Pëlëm-

daging, j. ;
Pëlëm-lalidjiwd

,

j. ;
Mangga-tjéngkir

,

s.

;

Mangga-bapang

,

s. ml.
;

Mangga-klapa, s.
;
Mangga-

gèpèng, s.
;
Mangga-daging, ml. s.

;
Mangga-pari, s.

;

Mangga-sëngir, s.
;

Paó-gblèk, md.
;
Paö-kainèh

,

md.

;

Paö-kbtjör, md.
;

Paö-kblèh, md.
;

Paö-tëlör, md.

;

Mangga-oedang

,

ml.
;

Mangga-oebi
,

ml.
;

Mangga-

wangi

,

ml.
;

Mangga-sëngir-gadoeng

,

ml.
;

Mangga-

bënggala, ml.
;

Mangga-santën
,

ml.
;

Mangga-dbdöl,

ml.; Mangga-ketjipèt
,
ml.; Mangga-këmbëmbem, ml.;

Mangga-kwèni, ml.; Mangga-batjang

,

ml.

116 . GLIJTA L.

Gluta spec, — Bëngas, s.
;
Ingas

,

j. — Ingas-tëlik, j. Pëkalongan

en Ingas-tëmbdgd

,

j. in Brëbës (Tëgal). — Deze namen

niet zelden ook aan Semecarpus-soovten gegeven (zie
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hieronder). — In Këdiri (bij Pare) heet Gluta spec.: Ingas-

tëlik
,

j. en Semecarpus spec. steeds : Ingas
, j.

Hout duurzaam, sterk en fraai; voor huishouw en meu-
bels zeer geschikt. Het kappen levert eenige moeilijk-

heid op, omdat het sap van dezen boom op de huid

meestal ontsteking veroorzaakt.

117 . BOUEA Bl.

Bouea spec. — Gandarija
,

s.
;
Gdnddrijd

, j.

Hout voor pakkisten
;
echter zeer zelden gekapt om de

eetbare vruchten.

118 . SPOADIAS L. (Evia)

Spondias spec. — Këdongdong
, j. ;

Këdongdong
,

s. ml. — In

Banjoewangi een variëteit (of? soort) onderscheiden met

den naam Klontjing
, j.

Hout voor pakkisten; dikwijls in groote afmetingen

te krijgen.

lift. DRACONTOMELUM Bl. (1)

Dracontomelum spec, — Raoe
, j. ;

Theuöh
,
md. — Vaste naam

in geheel Midden- en Oost-Java. Zelden met

andere hoornen verward.

Hout voor pakkisten; dikwijls in groote hoeveelheden

en in zeer groote afmetingen te krijgen.

120. SEMECARPUS L.

Semecarpus spec. 2 — Ingas
, j. ;

Rëngas
,

s.
;
constante namen.

Hier en daar echter behalve voor dit geslacht ook

voor Gluta (zie boven) gebezigd. Laatstgenoemd

geslacht kenmerkt zich evenals Semecarpus door een

scherpe, op de huid ontsteking veroorzakende hars.

Deze is echter bij Semecarpus meer gevreesd. — In

enkele streken wordt de naam Ingas-tëlik
,

j. voor

(1) — Het komt wij waarschijnlijk voor, dat de geslachten Melanochyla Hook

f en Campnosperma Thw. geen van beide op Java door wildgroeiende boom-

soorten vertegenwoordigd zijn. Vergelyk het Natuurk, Tijdschr. v. N. I. 1. c.
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Semecarpus gebezigd, terwijl dan Gluta alleen Ingas
,

j. beet. Meestal echter is het omgekeerd. — Een

in de bergstreken thuis behoorende Semecarpus-soort

heet bij Garoet (Preanger) Rëngas-goenoeng, j. — Bij

Tjilatjap woi’den 2 Semecarpus-soorten als volgt on-

derscheiden : Ingas-kapoer
,

j. en Ingas-këbo
, j.

Hout voor pakkisten misschien bruikbaar
;

het kap-

pen levert echter moeilijkheden op doordat het scherpe

sap van den schors bij aanraking bijna altijd zweren

op de huid veroorzaakt. Deze soort is meer gevreesd

dan Gluta spec.

131—123. Cultuurboomen

:

MAAGIFERA L.

Mangifera spec. div. — Inl. namen als boven. Van de boven-

genoemde Mangifera-soorten komen sommige alleen

in gecultiveerden staat op Java voor.

Hout voor pakkisten
;

echter zelden gekapt om de

eetbare vruchten.

ODIAA Roxb.

Odina spec. — Koeda-koeda
,
ml.; Kajoe-djaran

, j.; — in Banjoe-

wangi Santen, j. ;
— in West-Besoeki Kadjoeh-tjbeureun, rad.

— Alleen de maleische naam is zeer constant. De andere

namen gelden veel meestal, maar niet altijd voor deze

boomsoort, maar soms ook voor in blad daarop gelijkende

boomsoorten zooals Dolidiandrone spec. en Meliosma spec.

Hout voor pakkisten
;
meestal alleen in korte afmetin-

gen te krijgen.

AMCARDIUM L.

Anaeardium spec. — Djamboe-mbnjet
,
ml.; Djamboe-mete

, j.

Hout onbruikbaar.

Spondias spec. — Këdongdong
,

j. Këdongdong
,
ml. s. — Is mis-

schien een variëteit (met minder zure vruchten) van

de bovengenoemde wildgroeiende soort.

Hout voor pakkisten
,
echter zelden gekapt om de eet-

bare vruchten.
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SORIXDEIA Thoüars.

Sorindeia spec, — Zeer weinig gecultiveerd
;

inl. naam aan mij

onbekend.

123* LEGUMINOSAE. (l)

123. DESMODIUM Desv. (
Dendrolobium).

Desmodium spec. — Inl. namen óf zeer locaal en onzeker óf

geheel onbekend. — Bij Palaboehan in Zuid-Preanger

en in Z. W. Bantën bij Tjemara: Kanjèrè-laoet
,

s.

Hout onbruikbaar.

124. ERYTIIRIW L.

Hout van al deze soorten zeer weinig duurzaam
;
alleen

voor pakkisten bruikbaar, en dan nog alleen van oude

boomen.

Erythrina spec. div. — Met uitzondering van één soort, n. 1. E.

ovalifolia Rxb., die soms alleen Tjangknng
, j. genoemd

wordt, worden alle op Java groeiende Erythrina-

soorten door de inlanders tot één „geslacht” gebracht

;

n. 1 . tot Dadup
, j ;

Dadap
,

s. ml. of Theutheuk
,
md.

Door achtervoegsels worden dan de verschillende soor-

ten en variëteiten aangeduid. Hierbij wordt echter niet

zelden de eene inl. soorts-naam voor den anderen ge-

bezigd
;

zelfs in onderling nabij gelegen streken. Daar-

om is voorzichtigheid bij het trekken van conclusies

omtrent de gelijkheid van twee dadap-soorten op grond

der gelijkheid hunner inl. namen zeer noodzakelijk

;

en even noodzakelijk in het omgekeerde geval. —

(1) — Van de in Natuurk. Tijdschr. v. N. I. 1. c. genoemde woudboomen-

geslachten zijn blijkens nader onderzoek de volgende in de bestaande literatuur

ten onrechte als voor Java inheemseh vermeld: Tephrosia Pers
;
Kiesera Rwt

en Inocarpus L. Op Java is het laatste geslacht alleen, door een niet inheemschen

en het eerste en tweede geslacht alleen door een 2 M. hoogen heester vertegen-

woordigd.
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Wanneer alleen van Dadap, j. ;
Dadap

,
ml. s. of

Theutheuk

,

md. zonder meer gesproken wordt, heeft

dit bijna altijd alleen betrekking op Erythrina li-

thosperma Blume (Boerlage).

Erythrina spec. A. — Dadap-sërëp j.; Dadap-böng, j. ;
Dadap-

lenga

,

j. ;
Dadap-lisah

, j. ;
? Dadap-tandoek

, j.; Theii-

theuk-ölèng

,

md.
;

Dadap-bënër

,

s.
;

Dadap-tjoetjoek
,

s.
;

Dadap-ri

,

j. ;
Dadap-doeri

,

ml.; Dadap-rangrang
,

s.
;

alleen Dadap

,

j. ;
Dadap

,

ml. s. of Theutheuk

,

md. — Soms : Dadap-këbon-kopi
,

ml. — Zoowel de

gedoomde stamvorm als de ongedoornde variëteit

worden meestal met één dezer namen aangeduid.

Verwisseling met andere soorten is daarbij echter niet

zeldzaam. — Misschien behoort hiertoe ook de zoo-

genaamd Dadap-sald
,
ml.

Erythrina spec. B. — Blëndoeng
,

s.
;
Dadap-ajam, j. ;

Dadap-

laoet
, j. — Soms ook Dadap-ri

, j. ;
ook Theutheuk-

ölèng
,
md.

Erythrina spec. C. — Tjangkring
,

j. s. ml.
;
Tjangkrèng

,
md.

;

Dadap-tjangkring
, j. ;

Dadap-tjankring, s. — Behalve

in Bësoeki, waar de gedoomde vorm van soort A
soms ook zoo heet, zijn deze namen elders op Java

zeer vast.

125. BUTEA Roxb.

Butea spec. — Piasa
, j. ;

Piasa
,
s. ml.

;
Piasa

h

,
md. — Zeer vaste

naam, die aan bijna elk inlander in Midden- en Oost-

Java bekend is.

Hout onbruikbaar.

126. DALBERGIA L.

Dalbergia spec. — Sdnd-kling
, j. — Soms, bijv. in Madioen op

enkele plaatsen ook Sdna-soengoe
, j. geheeten, integen-

stelling met Pterocarpus indicus Willd., die daar dan
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Sdnd-kapoer
,

j. heet. — Soms alleen Sana,]. ;

— Zwart-

bruin zvnnehout.

Hout prachtig, zeer duurzaam
;

wellicht het mooiste

javaansche meubelhout.

127. PTEROCARPUS L.

Pterocarpus spec. — Angsana

,

s.
;

Sand-këmbang

,

j. — Soms

alleen Sana, j. geheeten. — Geel zonnehoat.

Hout duurzaam; fraai; voor huishouw en meubels uit-

stekend geschikt.

128. DERRIS Lour (Brachypterum ,)

Derris spec. — Bëkel, j. bij Kedoengdjati in Samarang. Daar

vaste naam. Elders b. v. bij Bodja in Kendal en in

Soerakërta inl. naam meestal onbekend of zeer onzeker.

Hout onbruikbaar of misschien voor pakkisten bruikbaar.

120. PONGAMIA Vent.

Pongamia spec, A. — Inl. namen locaal verschillend en veelal

onzeker; niet zelden geheel onbekend. — Ki-pahang

,

s. bij Palaboeban in Zuid-Preanger, doch met die naam

o. m. ook een Premna-soort aangeduid. — Bij Tji-

latjap ? Bangköng

,

j. ;
daar en ook elders ook een

paar andere boomsoorten, b. v. een P ithecolobium en

een Turpinia-soort soms aldus genoemd. — In Zuid-

Banjoewangi veelal ? Krandji

,

j. — Elders op Java

o. a. in de Preanger heeft Dialum indum L. en in

Këdiri Pithecolobium dulce Bth. denzelfden naam

Hout voor pakkisten; dikwijls alleen in korte afme-

tingen te krijgen.

Pongamia spec. B. — Alleen bij Ngëbel in Madioen gevonden;

daar inl. naam zeer onbetrouwbaar.

Hout als soort A.

130. SOPHORA L.

Sophora spec. — Namen zeer locaal, doch vast. In Zuid-Ban-
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joewangi bij Gradjagan ? Pënawar
, j.; met dien naam

elders op Java evenwel niet zelden een boomvaren

aangeduid. — In Z. W. Bantën bij Tjëmara Mata-

koetjing
,

s. genoemd. — Meestal een heester; zelden

een boomheester.

Hout onbruikbaar.

131. PELTOPHORUM Vog.

Peltophorum spec. — Sogd
,

j. in geheel Midden- en Oost-Java

een vaste naam. — Sökheuh
,
md. in Bësoeki. —

Een paar variëteiten heeten op enkele handels-

plaatsen: Soga-djambal
, j. ml. en Sogd-Gradja-

gan
,

j. — De naam Sogd-tingi
,

j. ml. van Midden-

Java geldt veelal de bast van evenals Peltophorum

voor verwen gebezigde boom-bast, welke van Ceriops

( Rhizophoraceae
)

afkomstig is. — Bij Pantjoer op

den O. Rakoeng-Idjèn in Bësoeki heet een varië-

teit van Pithecolobium montanum Bth. ook Sök-

heuh-tèngèh
,
md.

Hout voor pakkisten bruikbaar; echter zelden gekapt

om de kostbare, voor de inlandsehe ververij, gebezigde

schors.

132. CASSIA L.

Cassia spec. A. — Trënggoeli
, j.; Tranggoeli

, j.; Tanggoeli, j.

s.
;

Tënggoeli, j. s.
;
Klöboer

,
md. — In Banjoewangi Klbhbr

,

j. — Namen zeer constant; aan bijna elk inlander bekend.

Hout voor kleine meubels en landbouwwerktuigen bruik-

baar; alleen in korte afmetingen te krijgen.

Cassia spec. B. — Boengboenëlan
,

s.
;
vaste naam in geheel West-

Java. — In Midden- en Oost-Java de namen öf onzeker

öf onbekend öf locaal. — Bij Këdoengdjati in Samarang

Trënggoeli-wawang
, j. ;

bij Pare in Këdiri Trenggoeli-klölèt j.

Hout misschien voor pakkisten.

Cassia spec. C. — Nginging
,

j. en Hnringin
,
s. (niet te verwarren

met Tjaringin
,

s.) in geheel Bantën en Preanger in geheel
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Samarang nogal constant. Elders minder vast; bijv.:

Ehing
,

j. of Hing j. bij Pringamb§ in Banjoemas. — In

Këdiri Minging
, j.

Hout onbruikbaar.

O

Cassia spec. D. — ? Antaboga
,

j. op den G. Telëmaja in Sama-

rang. Naam zeer locaal. Elders? onbekend.

Hout onbruikbaar.

Cassia spec. E. — Inl. namen onbekend of onbetrouwbaar. —
Bijv. bij Klèdoeng op der G. Sëndara ? Tajoeman, j. zeer

locale naam. — Meestal heester
;
zelden boomheester.

Hout onbruikbaar.

133. IHALHJM L.

Dialium spec. — Krandji
,

s. of Parandji
,

s. bij Buitenzorg zeer

vaste naam. — Elders meestal onbekend. — Andere ook

Krandji-genoem.de soorten zijn boven onder Pongamia

vermeld. — In Këdiri heet een Pithecolobium-soort Asëtn-

krandji
, j.

Hout voor huisbouw ? bruikbaar.

134. DAIJIIIMA L. (
Piliostigma

)

Bauhinia spec. — Këndajakan
, j. ;

vaste naam in geheel Mid-

den- en bijna geheel Oost-Java. In Zuid-Banjoewangi

echter Bëntjoeloek
, j. — Bij Soemberwaroe in N. O.

Bësoeki Tjhempheuloek
,
md.

Hout onbruikbaar.

135. PAllDIA Miq.

Pahudia spec. — Ki-djoelang
,

s.
;

in de geheele Preanger een

vaste naam. — Inl. naam bij Soebah in Pëkalongan

onbekend; soms daar abusievelijk Sana
, j. genoemd.

Hout duurzaam; fijn en fraai; voor wapengevesten in

West-Java zeer gezocht: in veel streken uitgeroeid en

moeilijk te krijgen.
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130. AFZELIA Sm.

Afzelia spee. — Merbö
,
ml. s. constante naam in Z. W. Bantën.

Elders op Java de namen onbetrouwbaar en locaal; bijv.

Taritïh
,

s. of ? Tnrisih
,

s. bij Palaboehan in Zuid-Pre-

anger. — Elders beantwoordt aan den laatsten naam mees-

tal een Albizzia- en aan den voorlaatsten naam een Pari-

narium- soort.

Hout zeer duurzaam; voor huishouw en meubels uit-

muntend. In Banten bijna uitgeroeid.

137. NARACV L.

Saraca spec. 2 — Soka
,

j. in geheel Samarang zeer vastenaam.

— Këmbang-dèdès
,

s. ml. bij Buitenzorg. — Elders op Java

de namen veelal onzeker. — Do naam Socjd j. geldt voor

een Peltophorum-soovt (zie boven).

Hout onbruikbaar.

138. CRl'DIA Schreb. (Pryona).

Crudia spec. — Dègèl
,

s. in Zuid-West Banten een vaste naam.

Hout misschien voor pakkisten bruikbaar; alleen in

korte afmetingen.

13». SINDORA Miq.

Sindora spec. — Inl. namen locaal en slechts aan weinigen

bekend
;

in Z. W. Preanger o. a. bij Sanggrawa in de

Djampangs : Samparantoe
,

s.
;
— in Z. O. Preanger

;

Oekoeakri
,

s. — Bij Tjilatjap : Djoelang, j. in de Preanger

heet Pahudia spec. aldus.

Hout voor huishouw?; echter zelden gekapt om de olie,

welke deze boom oplevert.

140. CYKOMETRA L.

Cynometra spec. — Inl. namen óf onbekend óf locaal. — Bij Poe-

gër in Zuid-Besoeki constant Këpël
, j. gebeeten; elders

op Java een Stelechocarpus meestal aldus genoemd.

— Bij Tjilatjap in Zuid-Banjoemas Këpël
,
j. of Katëng

,

j. — In Zuid-Preanger bij Balekambang: Katëng
,

s.

Hout onbruikbaar.
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141. PARRIA Brown.

Parkia spec. — Këdawoeng
, j.; Pbndeuj

,
s.

;
Këtheuboeng

,
md.

— Bij Palaboehan in Zuid-Preanger heet een variëteit

dezer soort of een zeer naverwante species Petir
,

s. —
Bij Plèlèn in Pëkalongan zoowel Gédawoeng

,

j. als Pete-

alas, j. (Pëte-wana, j.) geheeten.

Hout voor pakkisten; in reusachtige afmetingen te

krijgen.

142. ADENANTHERA L.

Beide soorten met duurzaam, voor huishouw geschikt

hout; vooral soort A.

Adenanthera spec. A. — Segaice
, j. in Samarang, Soerakërt&,

Besoeki en de meeste andere streken van Midden-

en Oost-Java. — In Bësoeki ook Beuj, md. ot

? Sëkhenbeuj
,
md. — Bij Soebah in Pëkalongan con-

stant Soga
, j. genoemd, terwijl elders meestal

Peltophorum zoo heet (zie boven).

Adenanthera spec. B, — Inl. namen of dezelfde als de voorgaan-

de of geheel onbekend.

143. DICROSTACHYS DC.

Dicrostachys spec. — Peueung
,

s. In Samarang en Soerlkërtl

;

Kót, j. — In Banjoewangi Poeng
, j. — Dikwijls

slechts een boomheester; zelden een boom.

Hout buitengewoon hard en zeer duui zaam
;

voor

houten spijkers, kernraderen, enz. zeer gezocht; alleen

in zeer kleine afmetingen te krijgen.

144. ACACIA Willd.

Acacia spec. A. — Pilang
, j. s.

;
Pèlang

,
md. of Opèlang

,
md.

— Vaste naam.

Hout duurzaam; voor huishouw zeer geschikt; ook

voor meubels bruikbaar, doch nogal grof.

Acacia spec. B. — Klampis
,

j. s. — Vaste algemeen bekende

naam. — Bij Soembërwaroe in Bësoeki: Langaj, md.

Hout onbruikbaar.
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145. ALBIZZIA Durazzini.

De meeste Albizzia-soorten zijn aan de inlanders

goed bekend. Dit is vooral het geval met de vol-

gende. A. procera Bth. (spec. A.) en A. stipulata

Bth. (spec. B.)
;
zoomede met A . lebekkoides Bth.

(spec. C.) en A. montana Bth. (spec. F.) in som-

mige streken; bijv. de laatste op den Gr. Send§.ra

en Dièng en de eerste bij Këdoengdjati in Samarang.

Deze vier soorten worden zelden door de inlanders

met andere boomsoorten verward. — A. littoralis

T. et B. (spec. G.) is aan hen echter geheel onbe-

kend. — Bij de overige soorten (D. en E.) wordt de

inlandsche naam van de eene soort ook voor de an-

dere gebezigd.

Albizzia spec. A. — Ki-hiang

,

s. — Wëroe, j. in geheel Midden-

Java. — In Bësoeki soms Wëroe, j.; soms Wangkal
, j.

Hout zeer duurzaam en sterk
;
voor huishouw en meu-

bels geschikt.

Albizzia spec. B. — Sèngön, j. ml.; Djeundjing

,

s.
;
Sèngön-

djawd, j. ;
Sèngön-djawi, j.

Zie verder hieronder cultuurboomen.

Hout voor huishouw bruikbaar.

Albizzia spec. C. — Këdinding

,

j. ;
Béng, md. — Niet zelden

ook Tëkik, j. — In Samarang is de naam Këdinding

,

j. zeer constant.

Hout misschien voor huishouw bruikbaar.

Albizzia spec. D. — Tarisi, s. bij Tömo in Soemëdang (Pre-

anger) en Ki-tbkè, s. bij Palaboehan in de Preanger.

— In Samarang bij Këdoengdjati : Tëkik, j.

Hout ? onbruikbaar; misschien nog voor pakkisten te

gebruiken.

Albizzia spec. E. — Inl. namen weinig bekend en locaal of ge-
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heel onbekend. — In de Preanger Ki-tökè
,

s.
;
in Mid-

den-Java T#kik. j.

Hout als soort D.

Albizzia spec. F. — Kemlandingan
, j. of Kemlandingan-goenoeng

,

j. in vele bergstreken van Midden-Java. — Sèlöng
, j.

op den Gr. Slamat in Tégal. — Op Idjèn-plateau in

Besoeki Poeloengan
,

j. — In de Preanger bij Tjibödas

Haroeman
,

s. — De twee eerste namen hebben de meeste

waarde. De overige zijn meestal locaal en weinig be-

kend. — In sommige deelen van Java beet Leucaena

glauca L. ook Kemlandingan
, j.; terwijl Haroeman

,
s.

soms voor Pithecolobium montanum Bth. geldt.

Hout onbruikbaar.

Albizzia spec. G. — Inl. naam op de eenige mij bekende vindplaats

op Noesa-baroeng in Zuid-Bësoeki geheel onbekend.

Hout onbruikbaar.

146. PITHECOLOBIUM Mart.

Het hout van al de hierondergenoemde wildgroeiende

Pithecolobium-soorten onbruikbaar.

Pithecolobium spec. A. — Ki-pöèk

,

s. in de Preanger. Elders

inl. namen zeer onbetrouwbaar. In de bergstre-

ken van Samarang enkele malen bij vergissing

(!?)Mangir , j. geheeten.

Pithecolobium spec. B. — Ki-pöèk
,

s. bij Takoka in de Prean-

ger. — Deze soort ontbreekt elders op Java.

Pithecolobium spec. C. — Lom
,

j. in Zuid-West Bësoeki bij

Poegër en bij Soebah in Pëkalongan
;
Hararn-

haram
, j. in Banjoewangi; Lamaran

,
s. of Lam-

baran
,

s. bij Tömö in Soemëdang (Preanger). De

eerste naam het meest bekend.

Pithecolobium spec. D. — Inl. namen zeer talrijk, meestal locaal

;

soms geheel onbekend. — In Samarang op den
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G. Oengaran: Sèngör
,

j. of Sèngbn-u'èwè, j.

op den G. Slamat in Tegal: Wèu'è, j. — Op G.

Wilis in Madioen inl. naam onbekend. — Op Idjèn-

plateau in Besoeki Sökheuh-tèngèh md. of Ampe-

nang
,
md. — Op G. Gede bij Tjibódas in de Pre-

anger ? Djeundjing
,

s. of Ki-haroeman
,

s. — Op

G. Galoenggoeng in de Preanger Ki-haroeman
,

s. — Bij Taköka in de Djampangs en bij Pala-

boehan in de Preanger : ? Ki-tbkè
,

s.

Pithecolobium spec. E. — Inl. namen meestal weinig bekend. —
Bij Pringamba in Oost-Banjoemas fBangkongan

,

j. — In Z. W. Bantën bij Tjemara Prèngkèt-

djèngköl
,

s.

147. ACROCARPUS Arn.

Acrooarpus spec. — Delimas
,

j. of Dlimas
, j.; in Banjoemas en

op den G. Oengaran in Samarang zeer vaste naam.

l)e boom elders onbekend.

Hout duurzaam en sterk
;
\oor huisbouw

;
in zeer groote

afmetingen te krijgen.

148. Cultuurboomen

:

SE8BAMA Pers.

Sesbania spec. — Toeri
,

j. ml, — De beide variëteiten heeten

Toeri-abang
) j. of Toeri-aprit

,
j. en Toeri-poetih

, j. of

Toeri-pètak, j. — In N. O. Bésoeki Töreh
,
md.

Hout onbruikbaar.

ERYTHRINA L.

Erythrina spec. — De ongedoornde variëteit van E. lithosperma

Bl. komt alleen gecultiaeerd op Java voor. Voorde

inlandsche namen zie boven onder Erythrina.

Hout van deze variëteit onbruikbaar; byna altyd te

klein en te weinig duurzaam.

INOCARPES Forst.

Inooarpus spec. — Gajam
) j. — zeer vaste naam.

Hout voor pakkisten.
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CAESALPINIA L.
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Caesalpinia spec. A. — Setjang, j. — Boomheester.

Hout voor de inl. ververij gebezigd; alleen in zeer

kieine afmetingen.

Caesalpinia spec. B. — Divi-divi der europeanen.

Hout onbruikbaar.

HAEMATOXYLON L.

Haematoxylon spec. — In Banjoemas zonder inl. naam.

Hout voor ververij (Campéche hout).

POINCIANA L.

Poinciana spec. — Flamme-boyant der europeanen. — Geen inl.

naam mij bekend.

Hout misschien voor pakkisten bruikbaar.

SCHIZOLOBIUM Yogel.

Schizolobium spec. — Inl. naam onbekend.

Hout voor pakkisten.

PARKINSONIA L.

Parkinsonia spec. — Maskëmantën
,
md. in Panaroekan (Bésoeki).

Hout onbruikbaar.

CASSIA L.

Cassia spec. — Djoewar, j. s. ml.; Djhoewar
,
md.

;
Djohar, j. s.

ml.
;

Tjhoear
,
md. — Naam zeer constant

;
aan elk in-

lander bekend.

Hout zeer sterk en zeer duurz iam
;

een der zooge-

naamde ijzerhout-soorten. Voor huis- en bruggen-

bouw. Niet in zeer zware afmetingen.

BAUHINIA L; Brownea Jacq. en Amherstia Wall. — Inl. namen

onbekend.

Hout onbruikbaar?
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Tamarindus spec. — Asem
, j. md. ml; Aseum, s.

;
Atjem

,
md.

— Zeer vaste naam. — Het kernhout heet Gale-

rtsëm, j. — Ook kernhout van andere boomsoorten

Galè
, j. of Galeuh

,
s. genaamd.

Kernhout zeer sterk, bijzonder hard en zeer duurzaam

;

voor karrenassen en wandelstokken zeer gezocht. Zel-

den gekapt, aangezien de vruchten te veel waarde

hebben.

HYAIEAAEA L.
;

Copaifera L. en Trachylobium Hayne. — Inl.

namen onbekend.

Hout in de literatuur als lijn en duurzaam geboek-

staafd.

IAMGOFERA L.

Indigofera spec. — Djanti
,

j. in Samarang bij Broemboeng.

Hout onbruikbaar.

CYNOMETRA L.

Cynometra spec. — Namnam
, j. of Nanam

, j.; Poeki-andjing
,

ml. s.

Hout onbruikbaar.

PARKIA R. Br.

Parkia spec. — Péteuj
,

s.
;
Pete

, j. ;
Pètèh

,
md.

Hout voor pakkisten.

PROSÖPIS L.

Prosopis spec. — Inl. naam onbekend.

LEECAEYA Bth.

Leucaena spec- — Këmlandingan
,
ml. j. ;

Lamtdrd
,
j. — Mélan-

ding s, of Pëteuj-tjina, s. in Z. W Bantën.

Hout duurzaam, zeer hard en zeer sterk
;
voor wagen-

boomen bijna even gezocht als Walikoekoen, j.
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ALBIZZIA Durazzini.

Albizzia spec. — Djeungdjing-laoet
,

s.
;

Sèngbn-laoet
, j. ml.;

Sèngön-sabrang, j. ml.; Sèngon-ldnda
, j.; Sèngön-

landi
, j.

Hout uitmuntend geschikt voor theekisten
;

vooral

wanneer het drogen kunstmatig geschiedt. In Bui-

tenzorg zijn dan reeds 3— 5-jarige hoornen bruikbaar.

PITHECOLOBIUM Mart.

Pithecolobium spee. A. — Djèngkbl
,

s. j. ml.; Djingköl
,

s. j.

ml. — Jn Djapara Tjelëring
, j. of Djering

, j.

Hout voor pakkisten.

Pithecolobium spec. B. (P. Saman Bth.) — Zonder inl naam.

Hout voor pakkisten.

Pithecolobium spec. C. (P. dulce Bth.) — Asëm-krandji
, j.

in Këdiri
;
— Asém-ldndd

, j. or Asëm-landi
, j.

in Pékalöngan. — Tjandjoer
,

ml. in Kóta-

Batavia.

Hout misschien voor pakkisten bruikbaar.

149* MORINGACEAE.

Hiertoe alleen een cultuurboom:

149. MORIAGA spec. — Kèlör
,

j. ml. heet de boom; de vruchten

Klèntang
,

j. ml. — Bij Soembërwaroe heet de boom

Mrbngkhih
,
md. en de vruchten Klètang

,
md.

Hout onbruikbaar.
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150 * ROSACEAE.

150. PARINARIUM Juss.

Parinarium spec. A. — Woelöh
, j. of Woeloeh

,
j. in Midden-

Samarang zeer vaste naam. — Geking
, j. in Grobo-

gan bij Karangasëm (Oost-Samarang). — Söldh
, j.

of Soeloeh
,

j. in Banjoewangi
;
met dezen naam wordt

echter elders, en ook in Banjoewangi, soms een

Gironiera-soort aangeduid. — Namen in West-Java

zeer onzeker en weinig bekend
;

? Taritig
,

s. in de

Djampangs bij Sanggrawa (Preanger). — Soeloeh,

s. beteekent in de Preanger brandhout in het

algemeen.

Hout duurzaam en sterk; maar zeer hard; voor huis-

houw.

Parinarium spec. B. — Alleen bij Panoembahan in de Zuid-

Preanger gevonden
;
daar inl. naam onbekend.

Hout als? bij soort A; maar uiterst zeldzame boom.

151. PRUNUS L.

Prunus spec. — Alleen bij Tjilatjap in Z. Banjoemas gevon-

den
;
dadr zonder inl. naam.

Hout waarschijnlijk voor schrijnwerk \ ruikbaar
;
echt er

zeer zeldzame boom.

152. PYGEUM GAERTN.

Pygeum spec. 2. — Kawöjang, s.
;

in bijna de geheele Preanger

een vaste algemeen bekende naam. — Bij Tjibödas

(’s Lands Plantentuin) soms ook ?Ki-badak, s. of ?Salam-

andjing
,

s. — Inl. namen in Midden- en Oost-Java meest-

al öf geheel onbekend of onbetrouwbaar; in sommige

streken wordt deze soort daar soms tot de Woeroe

(j)-soorten gerekend. — In Tegal op den G. Slamat

Mojang
, j. — Bij Pantjoer in Bësoeki geheel onbekend.

Hout sterk, nogal duurzaam en nogal fijn
;
voor huis-

houw en misschien ook voor meubels.
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153— 157

)

153. PHOTINIA Lindl.

Photinia spec. — Inl. namen onbekend. — Soms wel eens ? Tjan-

tigi
,

s. geheeten, evenals eenige andere boomen der

alpine zone van Java.

Hout onbruikbaar.

154. Cultuurboomen

:

Prunus L. — Pruimen
,
Perzikken en Abrikozen op den Teng-

gër (Pasoeroean) veel geplant. — Zonder eigen inl.

namen.

Pyrus L. — Appelen en Peren hier en daar in de bergen ge-

plant. — Geen eigen inl. namen.

155* SAXIFRAGACEAE.

Het hout van al de hieronder genoemde 6 soorten on-

bruikbaar.

155. HYDRAXGEA L.

Hydrangea spec. — In de Preanger en op den Dièng zonder

inl. naam.

156. ITEA L.

Itea spec. — In Madioen op den G. Wilis en in Bësoeki op

liet Idjèn-plateau zonder inl. naam.

157. POLIOSMA Bl

Polyosma spec. 2. — Inl. namen öf zeer locaal óf geheel onbe-

kend
;

de locale namen meestal nog onbetrouwbaar

;

bijv. ? Ki-pbdölandak
,

s. bij Taköka; — ? Ki-tjabè, s,

of ? Ki-palahlar
,

s. bij Tjibödas (Hort. Bogor). — In

Bantën geheel onbekend. — Bij Pantjoer in Bësoeki

Kadjoeh-lanang
,
md.
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158. WEINMANNIA L.

— 54 — (158—160)

Weinmannia spec. 2. — Inl. namen öf zeer locaal öf (en dit ia

meestal het geval) voor beide soorten onbekend. —
Bij Tjibodas (Hort. Bogor) in de Preanger : Ki-

tjermè
,

s. — Bij Pringamba in Oost-Banjoemas

P Gringging
,

j. Aldus heet soms ook een Melia-

soort.

159* HAMAMELIDACEAE.

159. ALT1NGIA Nor. (
Liquidambar) .

Altingia spec. — Mala
,

s.
;
Rasamala

,
s. ml. — In enkele streken

worden de volgende variëteiten naar de kleur en de

geaardheid van bet hout onderscheiden : Rasamala-bödas
,

s.
;
Rasamala-kapas

,
s.

;
Rusamala-gadök

,
s.

;
Rasamala-

taritih
,

s.
;
— Bij Takóka : Rasamala-ki-oepi, s.

;
Rasa-

mala-bödas.
,

s. en Rasamala-beureum
,

s. of Rasamala-

bënër
,

s. — De bars heet in de Preanger Kandaj
,

s.

Hout zeer duurzaam en zeer sterk
;
voor huis- en bruggen-

bouw uitmuntend geschikt; in reusachtige afmetingen

en in grcote hoeveelheden in de Frearger en bij Buiten-

zorg te krijgen.

160

*

RHIZOPHORACE A E.

De soorten van Bruguiera en Rhizophora worden in de meeste

streken met één en denzelfden geslachtsnaam aangeduid : Tan-

djang
,

j. md. of Bako-bako; ml. boeg. — Eene soort: Bruguiera-

parviflora Bl. heeft echter in Bèsoeki een afzonderlijken naam

;

n.1. : Lindör
, j. boeg. — De eenige mij van Java bekende soort van

het geslacht Ceriops
,
Arn. heet constant Tingi

,
j. in geheel Oost-

Java. — De Carallia-soorten worden door de inlanders ook niet tot

het geslacht „ Tandjang” gebracht.
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160. RHIZOPHORA L.

Rhizophora spec. 1 (v. 2>. — Tandjong
, j. ml.; Bako-bako

,
ml.

boeg. — In Zuid-Bësoeki Tandjang-brangga
, j. ;

in

Zuid-Banjoemas Tandjong-rajap, j.

Hout onbruikbaar.

161. BRUGUIERA Lam. (
Kanilia).

Bruguiera spec. A. — Tandjong
,

j. md. ;
Bako-bako

,
ml. boeg;

in bijna geheel Java; echter in Zuid-Preanger bij

Balekambang ? Poetoet, s. genoemd.

Hout sterk en duurzaam; voor huishouw: echter alleen

in kleine afmetingen te krijgen.

Bruguiera spec. B. {Kanilia). — Lindbr
,

j. boeg. bij Tratas in

Banjoewangi. — Tandjang-ketèk, j. bij Tjilatjap in

Zuid-Banjoemas.

Hout onbruikbaar.

163. CERIOPS Arn.

Ceriops spec. — Tingi
,

j. in Banjoewangi. Zeer vaste naam.

Ook bij Tjilatjap aldus genoemd.

Hout duurzaam en in strand-dorpen voor staken bij de

vischerij zeer gezocht. Alleen in zeer kleine afmetingen

te krijgen.

163. CARALL1A Rxb. (1).

Carallia spec. 1—2. — Inl. namen of locaal en onzeker of geheel

onbekend. Ki-koekoeran
,

s. in Z. W. Bantën; ? Koekoeran,

j. in Zuid-Banjoemas; Kedalen
, j. bij Kedoengdjati in

Samarang. — Ki-koekoeran
,

s. in Z. W. Bantën bij

Tjëmara.

Hout ? onbruikbaar.

Noot 1. Het komt mij hoogst waarschijnlijk voor, dat van de geslachten

Gynctroches Bl. en Kandelia Wight. op Java geene wildgroeiende soorten voor-

komen. Vergelijk Natuurk. Tijdschr. v. N. I. 1. c., waarin die genera op grond

der bestaande literatuur nog onder de geslachtslijst der javaansche woudboo-

men opgenomen waren.
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164 * COMBRETACEAE.

164. TERMIMLIA L.

Terminalia spec. A. — Ketapang
, j. md. ml.

;
Këtapang-laoet

,

ml.

Hout voor pakkisten.

Terminalia spec. B. — Kloempit

,

of Klbmprit
, j. in Midden-

Java, vooral in Samarang, zeer vaste naam.

Hout uitgeloogd misschien voor huishouw bruikbaar.

Terminalia spec. C. — Djaha

,

s.
;
Djaha, j. in Midden-Java zeer

vaste naam. — Volgens Vorderman, heeten in de afd.

Djombang de oude vruchten: Djdlawe, j. en de

jonge Djdkling-soekoen

,

j.

Hout voor pakkisten; vaak in reusachtige afmetingen.

Terminalia spec. D. — Djaha, s. bij Taköka in de Djampangs

(Preanger. — Thjeueuh, md. bij Pantjoer op den

Cr. Raoeng-Idjèn in Bësoeki. Beide aldaar vaste

namen. — Bij Palaboehan in Zuid-Preanger soms?

Ki-mèóng
,

s. geheeten.

Hout voor pakkisten
;
vaak in reusachtige afmetingen.

165. GYROCARPUS Jacq.

Gyrocarpus spec. — Alleen in Banjoewangi gevonden
;
daar bij

Gradjagan Gëdrëg, j. en bij Badjoelmati Ganggan-

gan, j. — Laatstgenoemde naam elders o. a. in Z.

W. Bësoeki niet zelden ook aan Tetrameles nudi'flora

R. Brown gegeven.

Hout voor pakkisten.

166. LUMNITZERA Willd.

Lumnitzera spec. 2. — In veel streken door de inlanders met

denzelfden naam aangeduid als Rhizophora en Bru-

</w?er«-soorten (zie hieronder). — Bij Tjilatjap heeten

deze 2 soorten: Doedoek-agoeng, j. en Doedoek-rajap, j.
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In Z. W. Bantën Troentoeng
,

s. — Elders soms

Aegiceras spec. zóó genoemd.

Hout onbruikbaar.

167 * MYRTACEAE.

167. LEPTOSPERMEM Forst.

Leptospermum spee. — Inl. namen meestal öf onbekend óf on-

betrouwbaar. Bij Tjibódas (Hort. Bogor) op den

Gr. Gëde soms Kajoe-poetih-lëmboet
,

s. — Zie

beneden onder Melaleuca.

Hout onbruikbaar.

168. RHODARNIA Jacq.

Rhodamnia spec. — Inl. namen meestal öf locaal en onzeker

öf onbekend
;

het laatste in Midden-Java. — Bij

Palaboehan in Zuid Preanger constant Ki-djambè
,

s. of Ki-beusi
,

s.
;

bij Taköka in de Djampangs

(Preanger) ook Ki-beusi
,

s. Beide namen elders

niet zelden ook aan andere boomsoorten gegeven.

Hout zeer hard; maar toch onbruikbaar?

169. DECASPERMUM Forst. (Nelitris)

Decaspermum spec. — In Zuid-Preanger zonder vaste inl. naam.

Daar soms ?Ki-sireum
,

s. gekeeten; bij Tjilatjap

? Angin-anginan, j. ;
bij Taköka (Preanger) soms

? Ipis-koelit
,

s. genoemd.

Hout onbruikbaar?

170. EEGEAIA L. (Syzygium ; Jambosa; Caryophyllus ; Macromyr-

tus; Jóssinia; Eu-eugenia).

Enkele Eugenia-soorten hebben duurzaam en sterk, voor

huishouw geschikt hout, bijv. Risip. j. in Banjoewangi,

Ki-tëmbaga
,

<*. in de Preanger.
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Er zijn een groot aantal inl. namen, welke elk meer of minder

constant, soms zeer constant, aan één of meer soorten van het

geslacht Eugenia L. beantwoorden. Elk dier inl. namen is dus

ongeveer gelijkwaardig aan een der achter Eugenia L. genoemde

synonyme ondergeslachten
;
met dien verstande echter, dat de grenzen

der inl. en latijnsche ondergeslachten meestal niet overeenkomen.

Alleen met een der subgenera, met Jambosa Benth. is dit wel het

geval. De meeste soorten van dit subgenus heeten Köpb, s. of

Djamboe
,

j. ml.
;
Tjheumphoeh

,
md.

Als inl. namen, die in den regel voor meerdere Eugenia-soorten

gelden, kunnen o. m. de volgende vermeld worden: Ki-sireum
, s.

;

Pëtag
,

s.
;
Salam

,
s. j. ;

Manting
, j.; Ki-tembaga

, (1) s. en Gëlam

,

s. — Deze beide laatste namen voor Eugenia-soorten, met koper-

rooden, papierdun-afschilferenden schors. — Verder: Djëmbloek, j.

;

Djambön Doewët
,

j. in Samarang; en Dhoeweh
,
md.

;
Djoewët

,
j. of

Djamblang
,

ml. — Klis
, j. in Zuid-Bësoeki. — Göwók

, j. in Ban-

joemas bij Pringamba; — Dömpjöng
,

j. iu Banjoewangi. — Résëk,

md. in Bésoeki. — Bandje
,

j. in Zuid-Bésoeki. — Risip
,

j. in Ban-

joewangi. — Nagdsari
,

j. bij Pringamba in Banjoemas; elders heet

Mesua ferrea L. aldus.

Ter aanduiding der soorten of variëteiten worden achter sommige

dezer inl. namen achtervoegsels geplaatst; bijv. Salam- watoe
, j. ;

Kö-

pö-lalaj
, j. s.

;
Kampök-watoe

, j. ;
Dhoewëh-beutöh

,
md.

;
Djëmbloek-

krikil
, j.

Door de inlanders worden ook Anacardium en Psidium tot het

„geslacht” Djamboe
,

ml. gerekend. Zie hieronder voor Psidium

en boven voor Anacardium.

In enkele streken bijv. in Banjoewangi heeft de schors van en-

kele Eugenia-soorten, die voor de ververij dienen, een naam, die

verschilt van dien, welke de boom draagt, namelijk: Manting, j. de

boom en Salam
,

j. de schors.

171. BARRINGTOm Forst.

Barringtonia spec. A. — Boetoen
,

j. s. in Djap&rS, Banjoewangi

en Z. W. Banten.

Hout voor pakkisten.

(1) Bij Junghtjhn (Java 1. c.) abusievelijk als Memecylon - soorten vermeld.



(171—17.3) — 59 (Myrtaceae)

Barringtonia spec. B. — Poetut j. s. Ia Samarang zeer vaste

uaain. Elders meestal aan deze soort of ook aan

soort E. gegeven.

Hout voor pakkisten; uitgeloogd ook voor huishouw

bruikbaar.

Barringtonia spec. C. — Leprak, j. in Banjoewangi en Samarang

een vaste naam. Elders namen veelal zeer locaal

onbetrouwbaar of geheel onbekend. — In Samarang

lieeten bij Kedoengdjati vrachten Bésole
, j.

Hout als soort B.

Barringtonia spec. D. — Sönggöm
,

s. j. bij Margasari in Tégal

;

bij Pringamba in Baujoemas en in Z. W. Bantèn.

Hout onbruikbaar,

Barringtonia spec. E. — Penggoeng
, j. ;

in Samarang (in de djati-

wouden) een vaste naam
;
elders soms tevens voor

soort B en F. geldende.

Hout als soort B.

Barringtonia spec. F. — Penggoeng
, j. in Zuid-Bësoeki bij Poe-

gër (in den zoom der vloedbosschen) een vaste

naam
;

elders deze naam soms ook voor soort E
gebezigd.

Hout onbruikbaar.

172. PLANCHOm Bl.

Planehonia spec, — Inl. naam en groeiplaats aan mij nog onbe-

kend.

173. Cultuurboomen

:

MELALEUCA L. en Eucalyptus L’Hér. — De verschillende, vooral

van het laatste geslacht, niet zelden gecultiveerde soorten

worden soms Kajoc-poetih
,
ml. j. genoemd.

TRISTANIA R. Br. — Zonder inl. namen.



— 60 — (173—1/4)(Myrt.—Helast.)

PSIDIUM L.

Psidium spec. — Djamboe-kloetoek
,

ml. j.; Djamboe-bidji
,

s.

;

Tjheumphoeh-beutöh
,
md.

;
Tjheumphoeh-bikhih

,
md.

Hout onbruikbaar.

EUCALYPTUS L’Hér.

Eucalyptus spec. div. — Door de inlanders veelal, evenals eenige

andere boomsoorten, Kajoe-poetih
,
ml. j. genoemd.

Hout van volwassen boomen in Australië geroemd voor

huishouw. Hout van op Java geplante jonge boomen

weinig duurzaam gebleken.

EUGENIA L.

Eugenia spec. div. — Door achtervoegsels achter het woord

Djamboe
, j. ml. s. worden de gecultiveerde

(
Jambosa

)

Eugenia-soorten onderscheiden bijv. Djamboe-ajër
,
ml.;

Djamboe-böl
,
ml. — In N. O. Bësoeki: Tjheumphoeh-bbl

md.
;

en Tjheumphoeh-kakët
,
md. — In Banjoewangi

:

Djamboe-përtökal
, j.; Djamboe-wèr

,
j. en Djamboe-tër-

o o
sana, j.

Hout onbruikbaar; zeer zelden gekapt om de eetbare

vruchten.

174* MELASTOMACEAE.

174. ASTRONIA Bl.

Astronia spec. — Ki-harèndbng, s. zeer vaste naam in de Prean-

ger en in Bantën. Op den G. Slamat en Tëgal en op

. den G. Oengaran in Samarang meestal bij name geheel

onbekend of zeer slecht bekend. Op laatst-genoemden

berg werden mij voor één en dezelfde soort achtereen-

volgens 6 verschillende inl. namen opgegeven, die alle

slechts zeer locale waarde hebben.

Hout misschien voor pakkisten bruikbaar.



(175—179) — 61 (Melast.—Lythrac.)

175. KIBESSIA DC.

Kibessia spec. — In de Preanger bij Taköka ? Ipis-koelit
,

s. of

. ? Ki-djeboek
,

s. in Z. W. Bantën ? Ki-beusi
,
s. — Elders

inl. namen onbekend.

Hout zeer hard
;
voor pakkisten.

176. MEMECVLOjM L. (Lyndenia).

Memecylon spec, div. — Inl. namen onzeker.

177. UELASTÜRA Burm.

Melastoma spec. — Harèndöng
,
s. in de Preanger vaste naam voor

deze soms boomachtige soorten ook voor de talrijke hees-

terachtige soorten.—Op O. Wilis in Madioen Sènggani
,

j. — Kleine boomheester; zeer zelden een boom.

Hout onbruikbaar.

178* LYTHRACEAE.

178. PEMPHIS Forst.

Pemphis spec. — Sentigi
,

j. in Zuid-Banjoewangi en op het

eiland Koesa-baroeng in Z. W. Bësoeki.

Hout zeer duurzaam, sterk en zeer zwaar ; voorinlandsche

ankers gebezigd. Verder onbruikbaar. Alleen in zeer

kleine afmetingen te krijgen.

179. LAGERSTROEMIA L.

Lagerstroemia spec. A. — Boengoer
,

s.
;

Woengoe, j. Boengör
,

md.
;
in Bësoeki Ketangi

, j.

Hout zeer duurzaam en sterk; uitmuntend voor huis-

en bruggenbouw; zeer gezocht voor affuiten; ook uit-

stekend bruikbaar voor meubels. Soms in zeer groote

afmetingen te krijgen.

Lagerstroemia spec. B. — Bèngèr
,

s. — Zeer vaste naam. —
Elders soms met denzelfden inl. naam als soort A.

Als soort A, maar niet in zoo groote afmetingen te

krijgen en veel minder algemeen voorkomend.



(Lythraceae) — 62 (180— 1S3)

180. CRÏPTEROMA Bl.
(
Henslovia).

Crypteronia spec. — Ki-banèn
,

s. in Zuid-Preanger zeer vaste

naam. — Elders inl. namen onbetrouwbaar of zeer lo-

caal.

Hout voor pakkisten en misschien ook voor huishouw

bruikbaar.

181. DUARANGA Hamilt.

Duabanga spec. — Takir
, j. ;

Takèr
,
rad. in Bësoeki vaste naam.

Hout voor pakkisten.

183. SOWERATIA L.

Hout onbruikbaar.

Sonneratia spec. A.. en B. — Beide soorten nu eens met afzon-

derlijke, dan weer met dezelfde namen aan de in-

landers bekend. — Bogëm
,

s. j. en Prapat
,

j. md.

ml. in Banjoewangi. Beide namen in Bësoeki con-

stant en aan vele inlanders bekend. — In Zuid Prean-

ger heet de boom Bogëm
,
s. en de verschillende deelen

als wortels, enz. Pasoeng
,

s.
;

Tardnföng
,

s.
;
Kajoe-

gaboes
,
s. en Ki-dada

,
s. — De boom heet in Z. W. Ban-

tën bij Tjëmara: Bidada
,

s. — De naamKajoe-gabocs,

ml. wordt elders, behalve voor de adem-wortels van

Sonneratia
,
soms aan Aegiceras en soms aan een Al-

stonia gegeven
;
terwijl in Bësoeki op het Idjèn-plateau

Bogem-goenoeng
, j. de naam van een Wightia-soort is.

183. Cultuurboomen

:

LAWSO.MA L.

Lawsonia spec. — Patjar-koekoe
,

ml. j. — Kleine boomheester.

Hout onbruikbaar.

PUXICA Tournef.

Punica spec. — Dëlima
,
ml.; Üdmci, j.; Dhëlimah

,
md.— Granaat-

appel.—Boomheester.— De Dëlima-poetih
,
ml. is een heester.

Hout onbruikbaar.



(184—186) — 63 — (Samtdac.— Passiflorac.)

184* SAMYDACEAE.

184. CASEARIA Jacq.

Hout van alle soorten zeer weinig duurzaam geacht,

doch vcrsch gekapt van sommige soorten zeer hard.

Voor pakkisten waarschijnlijk bruikbaar.

Casearia spec. div. — Een paar soorten, vooral die van de laag-

vlakte van Oost-Java zijn aan de inlanders onder den

nogal vasten naam Baloeng
, j.; Balöng

, j. of Pheu-

loeng
,

nid. bekend. Een dier soorten wordt echter in

Zuid-Bësoeki niet zelden met een Grewia-soort verward

en dan ? Dëloewak
, j. genoemd. — Een soort op den

G. Wilis in Madioen heet Tjiknl-baloeng
, j. ;

niet te

verwarren met Tikel-hnloeng
, j. (een Euphorbia-soort).

— De in de bergen van West-Java groeiende Casearia-

soorten zijn aan de inlanders meestal óf geheel onbe-

kend óf onder onbetrouwbare locale namen; bijv. bij

Tjibódas (Hort. Bogor) op den G. Gëdé soms ? Ki-

böntèng
,

s.
;

? Ki-tèrdng, s. of ? Ki-pinang, s. voor één

en dezelfde soort.

185. HOMALIOI Jacq. ( Blackwellia )

Homalium spec. — Dëlingsem
, j. ;

Dlingsëm
, j.; Dlisem, j.

;

Klingsëm
, j. ;

zeer vaste aan bijna elk inlander bekende

namen. — In de Preanger Ki-bödas
,

s.
;

in Bësoeki

Kadjoeh-aboeh md. of Aboeh
,
md.

;
in Banjoewangi

bij Badjoelmati Ésti, j.

Hout voor pakkisten zeer geschikt; in groote afmetin-

gen en groote hoeveelheden te krijgen. Versch gekapt

zeer h rd; echter weinig duurzaam.

186 * P A S S I F L 0 R A C E A E.

186. Hiertoe alleen een cultuurboom

:



(Pass.—Dat.—Cact.) • — 64 — (186—188
)

CARICA L.

Carica spec. — Papaja
,
ml. ;

—

Katès, j. in Samarang en Rembang
Katès-gamplök, j. ;

— Katès-gantoeng, j. en Keteld-gantoeng
,

j. in Noord-Soerakërta. — Gandoel
,

j. in Bagalèn en Ban-

joemas. — Gëdang
,

s. bij Buitenzorg. In Midden- en

Oost-Java is echter Gëdang
, j. de naam voor (Pisang)

Musa-soorten — Katès-kapoer
,

j. in Banjoewangi. — In

Besoeki Katès
,

md. — Bij Tjemara in Bantën constant

Këtela
,

s.
;
elders (o. a. in Midden-Java) aldus een Manihot-

soort ( Cassave

)

aldus genoemd.

Hout onbruikbaar.

187* DATISCEAE.

187. TETRAMEIES R. Br.

Tetrameles spec. — Winöng
,

j. in Midden-Java zeer vaste naam;

in Oost-Java öf ook zóó genoemd óf Binoeng
,
md.

óf Gangangan
, j. — Laatstgenoemde naam in Banjo.e-

wangi en Z. W. Bësoeki.

Hout voor pakkisten. Vaak in reusachtige afmetingen.

188* CACTACEAE.

188. Hiertoe alleen een cultuurboom

:

OPIJNTIA Mill.

Opuntia spec. — Bij Panaroekan in Bësoeki Ri-bdjd j. ;
Rih-

pheudjeuh
,
md. geheeten.



(180 -— 190)
fi5 (Araliaceae)

189* ARALIACEAE.

Hout van al deze soorten onbruikbaar.

Terwijl in Oost-Java, speciaal in Bësoeki, de meeste boomvor-

mige Araliaceae aan de inlanders niet bij name bekend zijn, en deze

in Midden-Java slechts door enkelen met vaste namen aangeduid

worden, worden in de Preanger deze boomsoorten goed geclassificeerd.

De aldaar in gebruik zijnde namen als Djangkbrang, s.
;
Ki-djangkb-

rang, s.
;
Panggang, s. (met achtervoegsels als Panggang-poejoe, s.)

;

Rambgiling
,

s. worden uitsluitend aan de soorten dezer familie toege-

kend, en de meesten door Soendaneezen van de Preanger onder een

dezer inl. geslachtsnamen gebracht. Slechts met de veel op een

Dysoxylum gelijkende Polyscias (zie hieronder) is dit niet het geval.

In Midden-Java is een Ficus-soort, die ook Panggang
,

j. heet;

een soendaneesche naam Panggang
,

s. voor een Ficus bestaat echter

zoover mij bekend niet.

De in Midden-Java voor boomvormige Araliaceae gebruik zijnde

inl. namen hebben in den regel elk alleen betrekking op één soort.

Algemeene „geslachts”- namen worden zoover mij bekend daar ge-

mist; tenzij de namen Gbrang
,

j. en Tanganan
,

j. die soms aan

meerdere Araliaceae gegeven wordt als zoodanig aangemerkt mogen

worden.

ISO. PANAX L. (
Nothopanax).

Panax spec. — Panggang-tjermè
,

s. bij Tjibödas (Hort. Bogor)

in de Preanger. Die naam locaal en onzeker. Elders

de naam meestal geheel onbekend. — In Bagëlèn op den

Gh Këmbang Tjöngkrang
, j. ;

zeer locale naam.

100. HOttSFIELDIA Br,

Horsfieldia spee. — Djangkörang
,

s. in de Preanger. — Gaboes
,

bij Ngëbël op den Gr. AVilis in Madioen. Elders

heet het stamhout van een Alstonia en het wortel-

hout (der aerotropische wortels) soms ook Gaboes
,

j. — Görang
, j. bij Soerdja in Pékalöngan. — Goeng-

grang
, j. op den Gr. Oengaran in Samarang. In

enkele streken de inl. naam geheel onbekend.



(Araliaceae) — 66
(
191—196)

191. POLYSCIAS Forst.
(
Eupteron).

Polyscias spec. — Inl. namen veelal wel locaal, maar toch con-

stant en aan vele inlanders bekend. — Dëlëg
,

j. in

Samarang en Banjoewangi. — Djëliroe, j. bij Pringamba

in Banjoemas. — Bij Tjilatjap ? Langit
, j. of ? Kajoe-

langit
,

j. of ? Poefjangan
, j. ;

? Djangkörang
,

s. in de

Preanger. — Bij Pare in Këdiri constant Djaran, j.

geheeten. — Elders meestal een andere boomsoort hier-

mede bedoeld.

192. HEPTAPLEIIRUM Gaertn.
(
Paratropia).

Heptapleurum spec. div. — Panggang
,
— s.

;
Konjingal

,
md.

;

Tanganan
, j. s.

;
Ramö-giling

,
s. — Achter den

naam Panggang wordt dikwijls nog een „soorts”-

naam geplaatst bijv. Panggang-poejoe
,

s.
;
Pang-

gang-sèrèm
,

s.
;
Panggang-boeloe

,
s. — In Bantën

op den G. Poelasari : Ramö-gëntjël
,

s. — In de

Djampangs (Preanger) Tjbèm
,

s. — Op G. Rem-

bang in Bagalèn ? Sahang, j. en ? Sarahan, j.;

beide zeer locale namen.

193. TREVESIA Vis.

Trevesia spec. — Inl. namen als Horsfieldia
;

echter minder

algemeen bekend. Vaak zonder inl. naam. — In Ban-

joewangi bij Ragadjampi ? Plëndd

,

j. ;
zeer locale naam.

194. ARTHROPHYLLUM Bl.

Arthrophyllum spec. — Dëlëg
,

j. in Banjoewangi. — Ki-djang-

körang
,

s. of Djangkörang
,

s. in de Preanger. —
In Bagëlèn en Oost-Banjoemas Poeijangan

,
j.

—

? Langit
,

j. in Zuid-Banjoemas. — In Z. W.
Bantën bij Tjëmara Gömpöng

,
s.

195. 196. BRASSAIOPSIS DC. et Planch. en MACROPANAX Miy.

— Inl. namen dezelfde als Heptapleurum.

Mijn determinaties echter nog onzeker.



(
197—301

)
— 67 (Corn. — Caprifol.)

107 * CüRKAOEA E.

197. ALAXGIID1 Lam.

Alangium spec. — lal. namen aau mg onbekend.

198. MARLEA Roxb.

Marlea spec. A. — Ki-tjareuh
,

s. in vele streken van de Pre-

anger; o. a. in de Djampangs, bij Tjibodas (Hort. Bogor)

op den Gr. Géde
;

bij Tjigèntèng in Tjisóndari. — In

Besoeki op bet Idjèn-plateau ? Opas-opasan
, j. — Elders

dikwijls zonder inl. naam.

Hout voor stelen van bijlen gezocht; alleen in nogal

kleine afmetingen.

Marlea spec. B. — Bij Pautjoer op den Gr. Rahoeug-Idjèn in

Besoeki zonder inl. naam. — In Banjoewangi Koeniran
, j.

Hout onbruikbaar.

199. MASTIXIA Bl.

Mastixia spec. — Ki-tèndjó
,

s. bij Takpka in de Djampangs

(Preanger) vaste naam.

Hout voor pakkisten.

300. XYSSA L.
(
Ag^thisanthes

,
Ceratostachys).

Nyssa spec. — Hiroeng
,

s. in de Preanger; o. a. bij Takoka

in de Djampangs. Zeer vaste naam.

Hout nogal duurzaam, voor huisbouw bruikbaar.

201 * CAPRIFOLIACEAE.

301. YIBURXEM L.

Hout van al deze soorten onbruikbaar.

Viburnum spec. div. — Inl. namen veelal onbekend ot' weinig

betrouwbaar en locaal. — Ki-keujeup
,

s. en ? Ki-



(Caprifol.—Rubiac.) — 68 — (
201—208 )

pahang-goenoeng
,

s. iu de Djampangs; ? Ki-bèwök,

j. bij Pangëntjongan op den G. Galoenggoeng in de

Preanger. — ? Tendilan, j. op den G. Slamat in Tégal.

— ? Pör-kapöran
,
ind bij Pantjoer op den G. Raoeng

Idjèn in Bèsoeki — ? Ki-koekoeran
,

s. bij Tjbódas

(Hort. Bogor) op den G. Gëde.

202* RUBIACEAE.

202. SAKCOCEPHALIIN Afzel;

Sarcocephalus spec. — Gëmpöl
, j. — in Midden Java constant.

— Elders de naam soms als Nauclea L.

Hout voor pakkisten.

208. NAUCLEA L.
;
AYTHÖCEPIIAMJS Rich. (Nauclea L. (pp));

ADI AA Salisb.
(
Nauclea L. (pp)); STEPHEGYNE

Korth.
(
Nauclea L. (pp) ).

Alle boom vormige javaansche soorten dezer geslachten gelijken

in habitus, inzonderheid in de bloeiwijze en in de plaatsing der

bovenste steun blaadjes zeer op elkaar.

Zij zijn voor het grootste deel samengevat ouder een der namen:

Klepoe
, j. ;

Kblpöh
,
md.

;
Angrit

,
s.

;
Tèngèh-tja-ah

,
s.

;
Tjangtja-

ratan
,

s.
;

Tjaratan
,

s.
;
Djabön

, j ;
Klepoe-këtèk

, j.; Kölpöh-këtèk
,

md.
;
Klampejan

, j. ;
Gempbl-ketèk

,
s. — Vooral worden de namen

Klepoe
,

j. en Kblpöh
,
md. voor meerdere soorten gebezigd. Her-

haaldelijk worden de namen voor de eene soort echter met die van

een andere door de inlanders verward.

In sommige streken hebben eenige Nanclea-soorten meer of minder

vaste iul. namen, die vooral op ééue soort betrekking hebben.

NAUCLEA L. (en aanverwante geslachten).

Nauclea spec. A. — Angrit
,

s. in de Preanger een vrij vaste,

aan bijna elk inlander bekende naam. — In Banjoemas

bij Pringamba Klepoe-pasir
, j. en op G. Kapal Pitjisani



(20:J—206) (Rubiaceae)— bh —

s. — Bij Pantjoer in Bësoeki Bilis, ind. — Bij Ngëbël

op tien G. Wilis iu Madioen Poendoengan, j.
— Op den

Gr. Poelasari in Bantën Tèngèh-tjaah
,

s. — Soms in de

Preanger ook Tjangijaratan
,

s. geheeten.

Hout duurzaam en sterk; voor huishouw geschikt.

Nauclea spec. B. — Klatnpejan
, j.; Djabön

,
s. j . ;

Klöpöjan
,
nu}.

;

Kölpöjan
,

md. — ? Tjangtjaratan
,

s. of ? Tjangtjaru-

tan-laoet
,

s. in Zuid-Preanger in de Djampangs. — Hau-

dja
,

s. in Z. W. Bantën en bij Palaboehan in Zuid-

Preanger.

Hout voor pakkisten.

Nauclea spec. div. — Inl. namen als boven onder Nauclea en

aanverwante geslachten vermeld zijn.

Hout voor pakkisten.

204. HVMK\0 1) 1GTYO\ Wall.

Hymenodictyon spec. — Klepoe-sapi
,

j. bij Tjandiroeboe in Mid-

den-Samarang. Elders inl. naam onbekend.

Hout voor pakkisten. Zeer zeldzame boom.

20). WENOLABiDlA Bartl.

Wendlandia spec. — lui. namen meestal of locaal óf geheel

onbekend. — ? Lötrök
, j. op den Gr. TelemSjS in

Samarang; Sepat
,

j. in de bergstreken van

Djapara.

Hout voor pakkisten. Niet in groote afmetingen.

200. WEBERA Sohreb. (Stglocoryne (pp)).

Webera spec. — Inl. namen meestal geheel onbekend; enkele

malen hier en daar bekend. — ? Boengboelang-peutjang
,

s., in Zuid Preanger, terwijl daar Boengboelang
,

s.

(zonder achtervoegsel) de naam voor Premna tomentosa

Willd is. Soms heet Webera aldaar ook, zoomede in

Z. W. Bantën ? Ki-tandoek
,

s.

Hout voor pakkisten. Niet in groote afmetingen.



(Rubiaceae) — 70 — (207 — 212)

207. It INDI A L.
(
Stylocoryne Cav. (pp); Gardenia L: (pp) ;

Ggno-

pachy

s

Bl.). — Inl. namen aan mij onbekend.

Hout onbruikbaar.

208. GARDENIA L.

Gardenia spec. — Bij Palaboelian in Zuid-Preanger zonder vasten

inl. naam.

Hout ? onbruikbaar.

200. PETLNGA DC.

Petunga spec. — Apit, j. in bijna geheel Midden- enOost-Java

een vaste naam
;
Ki-hapit

,
s. in de Preanger en in Z.

W. Bantön. — Ook enkele andere boomsoorten elders

met een dezer namen aangeduid. — Meestal slechts een

boomheester.

Hout onbruikbaar.

210. DIPLOSPORA Korth.
;
Guettarda L. en Vanguiera Juss. Inl.

namen en vindplaatsen mij nog onbekend.

211. IXORA L.
(
Pavetta L. (pp).

Ixora spec. div. — Zonder vaste inl. namen. Boomheesters

;

meestal slechts heesters. — Sikatan
,

j. in Samarang locale

naam.

Hout onbruikbaar.

212. PAVETTA L.

Pavetta spec. — Brasan
, j. op den Gr. Telem§j§, in Samarang.

Deze naam echter elders aan eenige andere boomsoorten

gegeven. — Ki-tjang koedoe, s. bij Pangëntjöngan op

den Gr. Glaloenggoeng in de Preanger. — Elders op

Java de namen veelal geheel onbekend of zeer locaal

en onzeker.

Hout voor geweerkolven geschikt bevonden door den

Directeur van den Artillerie Constuctie-winkel te Soe-

rabaja. — Dit hout echter niet in groote afmetingen

en ook niet in groote hoeveelheden te krijgen.
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213. MORINDA L.

71 (Rubiaceae)

Morinda spee. A. — Koedoe-kras
,

j. in Madioen en Samarang.

Dadr vaste naam.

Hout bruikbaar voor stelen van bijlen. Niet in groote

afmetingen.

Morinda spee. B. — Meng koedoe, ml.
;
Tjangkoedoe, s.

;
Palje, j.

ml.; Këmoedoe
,

j. — Vaste namen.

Hout onbruikbaar.

214. PSYCHOTRIA L. ( Grumilea);

•215. CHASALIA Comm. (Psychotria L. (ppj);

•21fi. LITOSANTIIES Bl. en

•217. AMARAfARPIJS Bl. — Inl. namen en vindplaatsen aan mij

nog onbekend. Wellicht belmoren enkele der

in de Preanger Ki-köpi, s. genoemde boom-

soorten hiertoe.

218. (AYTHII M Lam.

Canthium spee. 2. — Inl. namen wel locaal
;
maar niet zelden

nogal vast. — Köpèn
, j. en Këmëdjing, j. in Midden-

Samarang. — Ki-köpi
,

s. bij Takoka in de Preanger.

— Bij Palaboehan in Zuid-Preanger Ki-katjang-batoe
,

s.
;
terwijl daar Ki-katjang

,

s. (zonder achtervoegsel)

de naam van een Strombosia is. — Ki-kangka
,

s. in

Z. W. Banten bij Tjëmara; locale naam.

Hout fijn en nogal duurzaam; alleen in kleine af-

metingen.

219. SAPROSMA Bl. en EASIAiNTIUJlS Jacq. — De verschillende

soorten dezer stinkende Rubiaceae heeten meestal

Entoet-entoetan
,

s. of Kazhnboehan
,

s. — De deter-

minatie is nog onzeker.

Hout onbruikbaar.



i Rubïaceae—Compositae)

320. Cultuurboomen

:

— 72
(
220—231

)

CINCHONA L.

Cinchona spee. div. — Kina
,
ml. j. s. holl.

;
Kènah

,
md.

Hout nogal duurzaam.

DOFFEA L.

Coffea spec. div. Köpi
,
ml. j. s. md.

;
Kawo

, j. ;
Koffie.

Hout voor wandelstokken gezocht.

PAVETTA L.

Pavetta spec. div — ? Sikatan, j. in Midden-Java.

Hout onbruikbaar.

UOKIADA L.

Morinda spec. — Patje
, j. ml.; Mengkoedoe, ml. s.

;
Tjang-

koedoe
,

s. ml.
;
Kemoedoe

,

j.

Hout ? onbruikbaar.

'

221 * COMPOSITA E.

221. YERA'OYIA Schreb.

Vernonia spec. — Hambiroeng
,

s.
;
Semboeng

, j.; Sëmphoeng md.

;
vaste aan de meeste inlanders bekende namen. — Aan-

gezien ook eenige andere Vernonia-soorten, o. a. vele

heester- en kruidachtige soorten Semboeng
, j. heeten,

wordt ter onderscheiding der boomvormige soort aan

den naam Semboeng
,

j. soms een andere naam toege-

voegd
;

bijv. Semboeng-dedëk, j. in Oost-Banjoemas

;

Semboeng-gede, j. in Madioen op den Gr. Wilis; Sem-

boeng-goenoeng

,

j. op den G. Oengaran in Samarang. —
Een der variëteiten van de eenige boomvormige javaan-

sche Vernonia-soort heet in de Preanger : Hambiroeng-

beureum
,

s. — In Zuid-Banjoeraas bij Tjilatjap heet de
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boom soms Sërnboeng-dëdek
, j. ;

soms alleen Dèdëk
, j.

— De laatste naam wordt elders vooral aan Ficus

alba Reinw. en een paar naverwante Ficus-soorien

gegeven.

Hout voor pakkisten geschikt en in zeer hooge berg-

streken; bijv. op 1500 Meter zeehoogte ook voor huis-

houw bruikbaar.— In groote afmetingen en in sommige

streken in groote hoeveelheden te krijgen.

322. 1NAPHALIS DC. (Gnayhalium).

Anaphalis spec. 2. — In Midden-Java veelal Sendara, j. of

Sinddra
, j. Vaste namen. — Soms door locale namen

aangeduid, bijv. op den G. Slamat in Tegal ? Sarasati,

j. ;
soms bijv. op het Idjèn-plateau zonder inl. naam. —

Met andere Anaphalis-soorten wordt deze soort dooi-

de europeanen weleens javaansch Edelweisz genoemd,

ofschoon de gelijkenis bijna alleen in de dichte wit-

achtige beharing der bladeren, niet in de botanische

verwantschap bestaat.

Hout onbruikbaar.

223* VACCINIACEAE.

223. AGAPETES Don. ( Vaccinium Miq. (baud L.)

Hout van al deze soorten onbruikbaar.

Agapetes spec. div. — Inl. namen meestal of geheel onbekend

óf zeer locaal en onzeker. In sommige streken van

de Preanger o. a. bij Tjibödas (Hort. Bogor.), even-

als enkele andere alpine boomsoorten Tjantigi
,

s. ge-

noemd. Op het Idjèn-plateau in Bësoeki ? Patjar-

goenoeng
,

j. — Op den G. Merbaboe en G. Sënd&ra in

Bagëlèn en Samarang constant Manisredja j. geheeten.
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224* MYRSTNACEA E.

334. MAESA Forst.

Hout van al deze soorten onbruikbaar.

Maesa spec. div. — In de meeste streken zonder inl. naam.

Enkele soorten aan de inlanders bij name bekend: — Ki-

piït
,

s. bij Takoka in de Djampangs (Preanger)
;
Ki-oerang

,

s. in Banten op den Gr. Poelasari en in de Preanger op

den G. Gëde. — In Bësoeki geheel zonder inl. naam.

335. MYRSIX L. — Inl. namen aan mij onbekend.

336. ARRIS1A Swartz.
(
Climacandra ).

Hout der grootste soorten misschien voor pakkisten te

gebruiken.

Ardisia spec. div. — Inl. namen der meeste soorten meestal öf

zeer locaal en onzeker of geheel onbekend. Slechts de

naam Lémpëni
, j. s. of Pelempëni

, j., welke in de laag-

vlakte van Samarang, in Bantën en in Zuid-West-

Preanger aan één en dezelfde species beantwoordt, maakt

hierop een uitzondering. Als zeer locale namen mogen

genoemd worden : ? bareubeu-kakali
,

s.
;

? Ki-damar
, s.

;

Ki-rësep, s. en Ki-haroepat
,
s. alle 4 namen voor één enkele

soort (met eenige variëteiten) bij Tjibódas (Hort. Bogor.);

? Ki-koekoeran
,

s. bij Pangëntjongan op den G. Galoeng-

goeng; ? Djirëk, j. op den G. Oengaran in Samarang;

? Ki-adjag
,

s. bij Sanggrawa in de Djampangs (Preanger)

— Samparantoe
, j. op den G. Këmbang in Bagëlèn;zeer

locale naam. In de Preanger heet Sindora spec. aldus.

327. AEGICERAS Gaertn.

Aegiceras spec. — Troentoeng
,

j. bij Tjilatjap in Zuid-Banjoemas

en in Zuid-West-Bësoeki. — Boomachtige heester:

nooit een boom.

Hout onbruikbaar.
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228* SAPOTACEAE.

228. CHRYSOPHYLLUM.

Hout van beide soorten voor pakkisten.

ChrysophyHum spec. A. — Selaket
, j. of Tjélaket

,
md. in

Banjoewangi. Elders nog niet gevonden boom-

soort.

ChrysophyHum spec. B. — Ki-laketan
,

s.
;
in de Preanger vaste

naam
;
in Midden- en Oost-Java óf zonder naam

óf slechts onder onzekere namen aan de inlanders

bekend.

229. SIDEROYXLON Bl.

Sideroxylon spec. A. — Kadoe
,

j. of Kedoe
,

j. in Banjoewangi.

— In West-Besoeki Kedoe
,
md. of Këthoeh

,
md.

In Këdiri bij Pare Badoet
, j. of Kadoet

, j. In

Pëkalóngan en Banjoemas Kemit
, j. — Deze namen

zijn alle meer of minder constant. — In Samarang

is deze soort aan de meeste inlanders bij name

onbekend
;
wordt daar o. a. bij Këdoengdjati soms

? Dëlèr, j.; ? Ketjik, j. of ? Gemblak, j. genoemd.

In de Preanger en Bauten ook veelal onbekend

of weinig bekend. Daar o. a. : soms ? Baloen-in-

djoek
,

s. of Rengas-gcdèpèr
,

s. geheeten. Van deze

namen hebben bijna alleen Kedoe
, j. en Kemit

, j.

eenige waarde. In de Preanger is er een Dios-

/>yros-soort, die soms ook ? Baloenindjoek
,

s. ge-

noemd wordt; terwijl daar de naam Rëngas
,

s.

(zonder of met achtervoegsel) in het algemeen aan

Semecarpus- en Gluta-soorten beantwoordt.

Hout voor pakkisten. In zeer groote afmetingen en in

nogal groote hoeveelheden te krijgen.

\

Sideroxylon spec. B. — Inl. namen dezelfde als Payena spec. A
(zie hieronder).

Hout onbruikbaar.
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Sideroxylon spec. C. — Inl. namen öf geheel onbekend öf zeer

locaal. Op het Idjèn-plateau in Besoeki en aan

Zuidkust-Preanger aan de inlanders onbekend. In

Zuid-Banjoemas bij Tjilatjap ? Antoe-laoet j.

Hout voor pakkisten.

230. PALAQUIUM Blanco.

Palaquium spec. A. — In Banjoewangi constant Njatoe, j. ;
Nja-

töh
,
md. of Kawang

, j. gebeeten. In Samarang bij

Karangasëm (Grobogan) Djempind
,

j. en Grawang
,

j. Misschien is de laatste een andere soort. Deze

beide namen zijn aldaar ook constant. In Zuid-West

Besoeki bij name aan de inlanders onbekend.

Hout duurzaam; voor huishouw. In Banjoewangi voor

gamëlans gezocht.

Palaquium spec. B. — Bij Pringamba in Oost-Banjoemas Woeroe-

santen
, j. ;

in Zuid-Preanger bij Palaboean Ki-bengang
,

s. — Beide namen alleen locaal van waarde. Zeer

zeldzame boom. In den laatsten naam beteekent Ki

„als”
;
de boom gelijkt namelijk zeer op Bëngnng

,
s.

(Neesia altissima Bl.).

Hout voor pakkisten. Zeldzame boom.

231. PAYEM DC. (Bassia)

Hout van deze soorten voor pakkisten.

Payena spec. A. — In Preanger en Bantën meestal Djëngköt
,

s. of Djenggbt
,

s.; soms ook ? Njatoe, s. of ? Kakadoean,

s. In Tëgal ook Djëngköt
,

j. In Bësoeki alleen onder

zeer onzekere en zeer locale namen bekend
;
bijv. Khetah,

md.
;

Reusbreusan
,
md. en Njatöh

,
md. Deze namen

gelden echter ook voor eenige andere boomsoorten. — In

Samarang op den G. Oengaran ook zeer locale, onzekere

namen; bijv. Saoe-goenoeng j. en Nangkahan, j. — Alleen

is de naam Djëngköt
,

s. nogal constant. Al de andere

hebben weinig waarde.
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Payena spec. B. — Bij Tjëmara in Zuid-West-Bantën vrij con-

stant Pasra
,

s. of Kasra
,

s. geheeten.

232. MIMUSOPS L.

Mimusops spec. — Sawo
, j. ml.

;
Sawoe, j. ;

Saoe, j. ;
Sawo-djawa,

j. ;
Sawo-djawi

, j. — Zeer vaste namen.

Hout zeer duurzaam en fraai
;
prachtig meubelhout.

Met Sono kling,
j (

Dalbergia latifolia Roxb.) een der

beste en meest gezocht * meubelhoutsoorten van Java.

233. Cultuurboomen

:

MIMUSOPS L.

Mimusops spec. — Tandjoeng, j. ml.

Hout voor pakkisten. Zelden gekapt om de bloemen.

ACHRAS L.

Aehras spec. — Saoe-manila
,
ml. j.

Hout onbruikbaar. Boom zeer zeldzaam.

PALAQUIUM.

Palaquium spec. div. — De gecultiveerde sumatraansche Pala-

quium- soorten waren aan de door mij ondervraagde

inlanders bij name onbekend.

233* EBENACEAE.

234. MABA Forst.
( Rhipidostigma)

Maba spec. div, — Behalve hierondergenoemde 2 species zijn

de Maba-soorten aan de inlanders bij name meestal geheel

onbekend.

Maba spec. A. — Bij Poegër in Bësoeki Loetoeng
, j. of Boe-

deng
, j.

Hout voor pakkisten; zeer hard.
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Maba spec. B. — lu Samarang bij Këdoengdjati constant Bibis,

j. of Bibisan, j. — Tjantigi
,

s. bij Panoembahan aan Zuid-

kust Preanger. — Mërakan
, j. bij Tjilatjap in Zuid-Banjoe-

mas. Laatstgenoemde naam ook voor Diospyros spec. B.

Hout voor pakkisten. Zelden in groote afmetingen.

335. DIOSPYROS L. (Cargïllia
;

Leucoxylon
)
— Terwijl eBkele

Diospyros-soorten, hetzij locaal, hetzij over groote

uitgestrektheden aan de inlanders onder vaste

namen bekend zijn, ontbreken de inl. namen

voor andere soorten öf geheel en al of zijn die

namen zeer onzeker; hetzij doordat ook andere

boomsoorten met diezelfde namen aangeduid wor-

den, hetzij doordat de boomsoort aan de meeste

inlanders geheel onbekend is.

Diospyros spec. A. — Kesemak
, j. of Sëmak

,
j. in Grobogan

(Samarang); — Kiego,
, j. bij Télawa in Soerakërta;

? Baloeng, j in Pékalöngan bij Soebah
;

- Kësemëg,).

of Semëg
,

md. in geheel Bësoeki. — Hiervan zijn

alle namen constant; behalve den naam in Pëkalön-

gan. Deze geldt elders bijv. ook voor een Casearea-

soort. — In Banten is de soort aan de inlanders bij

name onbekend.

Hout voor pakkisten; niet in groote afmetingen.

Diospyros spec, B. — Kolang-kaling-dbngköl
,

j. bij Ragüdjampi

in Banjoewaugi en Tökbrbl
,

s. bij Palaboehan in Zuid-

Preanger. — Beide namen zeer locaal. In Z. W.
Banten aan de inlanders niet bij name bekend.

Hout onbruikbaar.

Diospyros spec. C. — Bibis
, j. ;

Bibisan
, j. of Kèloran, j. in Ban-

joewangi. In Pëkalóngan bij Soebah Mërakan
, j.

In Z. W. Banten Ki-mërak, s. — Met laatstgenoemden

naam in de Preanger een Podocarpus-soovt aangeduid.

—

Deze Diospyros-soort wordt door de meeste inlanders

verward met Maba spec. B. — De vermelde namen
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alle locaal. In sommige streken is de boom aan de

inlanders bij name geheel onbekend.

Hout voor pakkisten. Zelden in groote afmetingen.

Diospyros spec. D. — Gëntelan
,

s. bij Palaboehan in Z.-Prean-

ger Ki-gëntël
,

s. in Z. "W. Bantën bij Tjemara.

Hout soms voor stelen van bijlen. Niet in groote afme-

tingen. Zeldzame boom.

Diospyros spec. E. — Ki-tjaloeng
,

s.

Hout voor pakkisten
;
echter zeer hard.

Diospyros spec. F. — Ki-tjëmara
,

s. bij Palaboehan in Zuid-

Preanger. Naam alleen van locale waarde. — Elders

heet. in de Preanger een Podocarpus-soort meestal aldus.

Hout onbruikbaar — Zeer zeldzame boom.

Diospyros spec. G. — Përèlèk
,

s. bij Sanggrawa in de Djampangs

(Preanger).

Hout onbruikbaar. Zeldzaam.

Diospyros spec. H. — Ki-tjaloeng-mas
,

s. bij Palaboehan in Zuid-

Preanger.

Hout onbruikbaar. Zeldzaam.

Diospyros spec. I. — ? Brdmd
,

j. bij Tjilatjap in Z.-Banjoemas.

Hout onbruikbaar.

Disopyros spec. J. — Kajoe-arëng
,

s. bij Pasirpandjang in Djam-

pang-koelön (Preanger).— Javaansch- of Onecht-indisch-

ebben-hout.

Kernhout zeer gezocht voor wandelstokken en hand-

vatten van wapens. Echter bijna uitgeroeid.

236. Cultuurboomen.

Diospyros spec. — Door de europeanen soms Kaki of' Diospyros

Kaki genoemd.

Hout onbruikbaar.



(Styr.—Oleaceae) — 80 — (237 —240)

237 * STYRACACEA E.

237. SYJ1PLOCOS L.

Hout van de grootste soorten voor pakkisten; der

kleinere onbruikbaar.

Symplocos spec. div.— Djirak
,

s.
;
Djiray

,
s.

;
Djirak-sasak, s.;

Sasak
,

s.
;

Sariawan
,

s.
;

Sasak-badak
,

s.
;
Djarak-

hideung
,

s.
;

Djirek-woeloeh
,

s.
5
Sasag-goenoeng

,
s.

;

Ki-djirak
,

s.
;

Ki-gledög
,

s. in de Preanger of in

Bantën. — In Midden-Java: Djirek
, j. zonder achter-

voegsels. — In Oost-Java zonder vaste inl. namen. —
Bij Tjibödas (’s Lands Plantentuin) in de Preanger

Ki-glëdök
,

s.

238. BRU1MMEA Boerlage et Koorders.

Bruinsmea spee. — Ki-hoerang
,

s. op den G. Karang in het

district Tjimanoek van de afdeeling Pandeglang in

Bantën. Deze naam geldt daar (locaal) uitsluitend

voor deze zeldzame boomsoort. Elders worden op

Java ook eenige andere boomsoorten met dezen naam

aangeduid.

Hout niet ? duurzaam
;
voor pakkisten. Zeldzame boom.

239. STYRAX L.

Styrax spec. — Menjan
,

s. ml.
;
Minjan

,
s. — Benzoëboom.

Hout voor pakkisten. Zeldzame boom; en zelden ge-

kapt om de benzoë, die de schors oplevert.

240* OLEACEAE.

240. LIXOCIERA Sw. ( Chionanthus),
OLEA Linn.

; (
Stereoderma),

en LIGUSTREM, L.
(
Yisiania). — De meeste

soorten dezer geslachten zijn door hun zeld-

zaamheid aan de inlanders bij name onbekend, of
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zij dragen alleen zeer locale en veelal onbetrouw-

bare namen. Voor één soort werden door mij op

verschillende plaatsen in de Preanger alleen een

10 tal dergerlijke namen genoteerd. Vele dier

namen golden in diezelfde streek voor andere

boomsoorten. — Een paar namen van soorten, die

tot de bovenvermelde 8 geslachten behooren, mo-

gen hier vermeld worden : ? Ki-haroepat
,

s. bij

Pangèntjóngan op den G. Galoenggoeng
;
? Le-

mah
, j. bij Tjandiroeboeh in Samarang

;
Ki-bölèt,

s. in Djampang-koelon (Preanger)
;
Hoeroe

,
s. in

de Preanger en Woeroe, j. in enkele streken van

Midden- en Oost-Java.

241. FRAXIMJS L.

Praxinus spee. — Inl. naam bij Pantjoer op het Raoeng-Idjèn-

gebergte in Bésoeki : Kèthenng
,

md. of Kadjoeh-kè-

theung
,

md. — Ki-dang
, j. en Kajoe-kidang

,
j. zijn

onbestemde, aan verschillende boomsoorten gegeven

namen. De naam Kèthenng
,
md. is op de bedoelde

standplaats evenwel zeer constant op het Jang-gebergte

in Bésoeki (distr. Banjoe-angët) ? Poetèn geheeten. —
Javaansche esch.

Hout wellicht voor huishouw bruikbaar; in elk geval

voor pakkisten.

242* APOCYNACEAE.

Eenige Apocgnaceae
,

van verschillende geslachten, die in blad

veel overeenkomst hebben met Rauwolfia-soorten of met Alstonia

scholaris R. Br. worden door de inlanders niet zelden door een der

volgende namen aangeduid : Poele, j.; Pölaj
,

md. of Lurnè
,

s.

Daarbij wordt dan veelal een achtervoegsel achter den naam ge-

plaatst. De Apocgnaceae met andere bladeren hebben echter alle

geheel andere namen bijv. Bintarö
,

s. en Djêmbirit
,

s.
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242. HUNTERIA Roxh.

Hunteria spec. — Groeiplaats en inl. naam aan mij onbekend.

243. CERBERA L.

Cerbera spec. — Bintaro, j. ml.
;
Bintard

,
s. — Zeer vastenaam.

—

In enkele streken worden nog twee variëteiten onder-

scheiden onder de namen Bintarö-gede
,
s. Bintarö-leutik

,
s.

Hout onbruikbaar.

244. OC1IROSIA Juss ( Lactaria).

Oehrosia spec. 2. — Beide aan de inlanders bij name onbekend
;

met uitzondering van Tjilatjap, waar mij voor een der

soorten Sdnggd-langit
, j. als naam opgegeven werd. —

Zeer zeldzame boomen.

Hout onbruikbaar.

245. KOPSIA Bl.

Kopsia spec. 2. — Inl. namen of geheel onbekend of alleen zeer

locaal en dan nog onzeker; bijv. bij Takoka in Preanger

Ki-köpi
,

s.
;
op den G. Slamat in Tegal ? Djambön

, j.

Met beide namen worden ook andere boomsoorten aan-

geduid bijv. een paar Rubiaceae en een paar Myrtaceae.

— In Poegèr bij Bësoeki is de naam gebeel onbekend.

Hout van beide soorten onbruikbaar.

24ti. RAI WOLFIA L. ( Cgrtosiphonia ,
Ophioxylon).

Rauwolfla spec. div. — Tot de inl. „geslachtsnamen” Poele
, j.;

Lamè
,

s. of Pölaj
,
md. gerekend of geheel bij name

aan de inlanders onbekend. Het laatste is echter

minder het geval dan het eerste. — Hiertoe behoort

Poele-pandak
, j.; Pblaj-panthk

,
md. van Sëmpolan

in Djëmbër (Bfsoeki).

Hout van alle soorten onbruikbaar.

247. ALSTOiXIA Browx.

Alstonia spec. A en B. — Poele
, j. ;

Lamè
,

s.
;
Pölaj\ md. Indien

deze namen zonder achtervoegsels gebezigd worden
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gelden zij bijna uitsluitend en in alle streken van

Java voor een dezer twee .Hs/on/a-soorten. Deze drie

namen zijn zeer constant en één er van is aan bijna

elk inlander bekend. — Het hout heet in enkele streken

Kajoe-gaboes
,

j. terwijl het weeke hout der aerotropische

wortels van 2 Sonneratia-soorten eveneens soms Kajoe-

gaboes
, j. genoemd wordt.

Hout voor pakkisten. Bijzonder licht en zeer week; maar

niet duurzaam In zeer groote afmetingen te krijgen.

Alstonia spec. C. — Lëgarang
, j. of' Logarang

,
j. In geheel

Midden- en Oost-Java aan de meeste inlanders bekend

In West-Java weinig bekend en daar de namen veelal

locaal en onzeker. In Zuid-Preanger bij Palaboehan

Lamè
,

s. geheeten. — In Pékalöngan bij Soebah heeft

deze soort een paar zeer locale namen : Ilat-ilatan
, j.

of' Baloeng
,

j. — Laatstgenoemde naam wordt elders

o. m. aan een paar (7rtsear/«-soorten, eerstgenoemde

meer algemeen aan een Fkus-soort gegeven.

Hout nogal duurzaam; voor huishouw bruikbaar.

Alstonia spec. D. — Aan het Danoe- „meer” in de afdeeling

Pandeglang (Bantën) constant Gaboesan
,

s. geheeten.

Elders beantwoordt deze naam aan andere plantensoorten.

Hout onbruikbaar. Zeer zeldzame boom

348. ORCHIPEDA Bh.

Orchipeda spec A. — Amproe
,

s. of' Amproe-badak
,

s. in Djam-

pangkoelön (Preanger).

Hout onbruikbaar.

Orchipeda spec. B. — Lbh-kambing
, j. of' Lèr-kamphing

,
md. in

Banjoewangi.

Hout onbruikbaar.

34t> TABERNAEMONTAM L.

Tabernaemontana spec. — Kembirit
, j. in Zuid-Banjoemas en

Banjoewangi; Tjémbirit
,

j. — In Pr&b§lingg§,
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bij Ngëbël in Madioen en bij Poeger in Z. \V.

Bësoeki Gëmbirit
,

j. in Pëkalongan en X. \V.

Samarang. — In Oost-Banjoemas: Djémbirit, j.

of Gëmbirit
,

j. — Bij Sëmpölan in Djëmbër

(Bësoeki) ? Lèr-kamphing

,

md. — Bij Pangën-

tjongan op den G. Galoenggoeng m de Pre-

anger ?Amproe-badak, s. gekeeten. — Behalve

de laatste twee namen, die meer locaal zijn,

hebben de overigen veel waarde, omdat zeer

zelden ook andere boomen met een dierzelfde

namen aangeduid worden.

Hout onbruikbaar.

250. WRIGHTIA Brown.

Wrightia spec. A. en B. — Mëntaos
,

s. j. ;
Bintaos

,
s.

;
Bëntaos

,

s. j. — Vaste namen. — In Zuid-Preanger bij Palaboehan

soms : Bëntaleus, s.
;
in Soemëdang (Preanger) Djalitri

,

s. (niet Djanitri
,

s.). — Beide laatste namen zeer locaal.

Hout voor handvatten van wapens nogal gezocht. Niet

in groote afmetingen te krijgen.

251. KICRAIA Be.

Kickxia spec. — In Zuid-Banjoemas bij Tjilatjap en in Pëka-

löngan bij Soebah Santen
,

j. Daar geen andere, doch

elders wèl, andere boomsoorten ook aldus genoemd. —
In Z. W. Bantën bij Tjëmara Ki-bënteli

,
s.

Hout nogal duurzaam
;
voor huishouw bruikbaar. Zel-

den gekapt, omdat de boom zeldzaam is en het sap

uit de schors een zeer gezochte inlandsche medicijn is.

252. Cultuurboomen

:

PLUMERIA L.

Plumeria spec. — Sëmbodja
, j. ;

Sembodja
, j. ml.

;
Këmbodja

,
s.

j. ml. — Algemeen bekende vaste namen. — In Djëmbër

(Bësoeki) Tjëmpakah-moeldjëuh md.

Hout onbruikbaar.
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252* LOGANIACEAE. (l)

353. IlIJDDIiEIA L.

Buddleia spec. — Inl. namen meestal zeer locaal en dikwijls

onbetrouwbaar. — üp G. Séndara en Dièng Goedehnn
,

j. of Goetihan
, j. — Op G. Wilis in Madioen ? Endjit-

etidjitan, j. — Veelal heester; soms boomheester.

Hout onbruikbaar.

353. FRACillAEA Thunb.

Fragraea spee. div. — Inl. namen zeer locaal, onbetrouwbaar

of geheel onbekend. Een soort heet bij Palaboehan

in Zuid-Preanger en in Z. W. Bantën Tjatjangkoe-

doean
,

s. of Tjangkoedoe-badak , s. — Een andere soort

heet bij Pantjoer in Besoeki Kalang-mangkheuh
,
md.

Laatstgenoemde naam daar ook aan 2 Pittosporum-

soorten gegeven. — Niet zelden ook tot het „geslacht”

Woeroe, j. gebracht; bijv. in Madioen. In Besoeki soms

Kajoe-tèröng
, j.

Hout van in Banten en Z. Preanger Tjatjangkoedoean
,

s. genoemde soort bruikbaar voor huishouw; van an-

dere javaansche soorten geheel onbruikbaar.

354. Cultuurboomen.

Fragraea 2 spee. — Tembesoe
,
ml.

Hout zeer duurzaam, fraai en zeer fijn; uitmuntend

voor huishouw en meubels. — Op Java zeer zeldzaam

aangeplant en hoogst zelden gekapt.

(1) — Het voortgezet onderzoek naar de boomsoorten van Java heeft mij ge-

leerd, dat waarschijnlijk ten onrechte Strychnos L. en Geniostoma Forst. (Zie

het Natuurk. Tijdschr. v. N. I. 1. c.) in de literatuur als woudboomen-ge-

slachten vermeld zijn. Beide zijn op Java waarschijnlijk niet door boom-

vormige wildgroeiende soorten vertegenwoordigd.
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254* BOK AGIIs ACEAE.

255. ('OlïlH V L.

Cordia spee. A. — Këndal
, j. ;

Këndal
,

s. — Yaste naam in ge-

heel Java, aan de meeste inlanders bekend.

Hout onbruikbaar.

Cordia spec. B. — Poerndmdsddd, j.; Prdmdsddd,
j. of Klimamdd

,

j. in Banjoewangi en bij Poegër in Zuid-Bêsoeki. — Vaste

naam.

Hout voor wapengevesten en klein schijrnwerk gedocht.

Niet in groote afmetingen. Zeldzame boom.

Cordia spec. C. — lui. namen öf meestal onbekend of locaal en

van weinig waarde. Bij Palaboehan in Zuid-Preanger

Blendoeng-ljai
,

s.
;
daar heet een Erythrina-soort Blëndoeng

s. — Bij Tjilatjap Bekak
, j. en in Baujoewangi, zoomede

aan de Zuidkust van Djampang-koelon in de Preanger

aan de inlanders geheel onbekend.

Hout onbruikbaar.

336. fillRETlA L.

Ehretia spec. div. — inl. namen meestal onbekend. Namen als

Ki-bakö
,

s. (bij Taköka in de Preanger) en Ki-tèröng-

gëde
,

s. (op den (J. Grëde bij Tjibodas) hebben alleen

eenige locale waarde. Eigenaardig is, dat op den Dièng

een dezer soorten ? Këndal
, j. genoemd wordt, terwijl

elders eene soort van het naverwante geslacht constant

Cordia (zie boven) dezen naam draagt. — Op het Idjèn-

plateau in Bësoeki heet een der soorten Këndal-banjoe
,

j. en bij Pringamba in Oost-Banjoemas een andere

:

Brabo
, j. Beide namen zeer locaal.

Hout voor pakkisten.

257. TOIRAËFORTIA L.

Tournefortia spec. — Inl. namen zeer locaal of geheel onbekend.

— Bij Tjémara in Z. W. Bantén. Ki-bakö„ s. of

Babaköan

,

s.

Hout onbruikbaar.
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258 * SOLANACEAE.

258. SOLANUM L.

Solanum spec. — Bij Tjibödas op den G. Gëde in de Preanger

Tetër
,

s.

Hout onbruikbaar.

259—200. Cultuurboomen

:

SOLANUM L.

Solanum spec. — Tnköko
,

j. in Samarang bij Salatiga. Elders

meestal zonder inl. naam. — Bij Takóka in de Preanger

heeten eenige daar wildgroeiende beesterachtige Solanutn-

soorten Takbka
,

s.

Hout onbruikbaar.

UYPHOMANDRA Sendtn.

Cyphomandra spec. —• Tèröng-blnnda
,
ml. s. — Boomheester.

Hout onbruikbaar.

261 * S C R 0 P H U L A R I A C E A F,

261. \\ I1.IITIA Wall.

Wightia spec. — Op het Idjèn-plateau in Bësoeki soms Bögëtn-

goenoeng
, j. geheeten. Die naam zeer locaal en slechts

aan enkelen bekend. Buiten Bësoeki is deze soort op

Java nog niet waargenomen. — Bögem, j. is meestal de

naam voor een Sonneratia-soort

Hout onbruikbaar.

262* GESNERIACEAE.

UYRTdNORA Forst.

Cyrtandra spec. — Inl. namen meestal onbekend.— Boomheester.

Hout onbruikbaar.
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263* BIGrNONIACEAE.

263. OROXYLUM Yent.
(
Calosanthes

)

Oroxylum spec. — Pönqpörang
,

s. in geheel West-Java. —
Moengli

, j. of Woengli, j. in Midden Java. — In Z.

W. Bësoeki bij Poegër en in Banjoewangi Lanang

,

j. of Kajoelanang
, j.

Hout onbruikbaar.

204. DOLICHAXRROXE Seem. {Spathodea Beauv. (pp) ).

Dolichandrone spec. — Kajoe-djaran
,

j. in bijna geheel Midden-

en Oost-Java. — Djaran-pèlbk
, j. in Pëkalongan

bij Soebah. — Ki-djaran, s. in Zuid-Preanger en

Z. W. Bantën. — De naam Djaran, j. ook aan Odi-

nn spec. en een paar andere boomsoorten gegeven.

Hout onbruikbaar.

265. STEREOSPERMUM Cham. (Spathodea Beauv. (pp)).

Stereospermum spec. A. — Këdali
, j.; Pedali

, j.; Gédali
, j.;

Dali
, j. en Bëdali

, j. ;
vaste namen in bijna ge-

heel Midden- en Oost-Java. — In West Bësoeki

bij Pantjoer en Sëmpölan Kar-pbtè
,
md. of Pö-

tèjan
,
md. Deze beide namen ook aan een paar

andere boomsoorten gegeven. — In West-Java

constant Ki-padali
,

s. geheeten.

Hout nogal duurzaam en sterk; voor huisbouw ge-

schikt. In groote afmetingen te krijgen.

Stereospermum spec. B. — Zonder inl. naam in de meeste stre-

ken van Java. Soms door locale, weinig betrouw-

bare namen aangeduid; bijv. ? Ki-hapit, s. bij

Palaboehan in Zuid-Preanger; en ? Am,bal, j. in

Oost-Banjoemas bij Pringamba. — Soms, bijv. op

den Gr. Slamat in Tëgal en in Zuid-Preanger bij

Palaboehan met denzelfdeu naam als de voor-

gaande soort benoemd
;

dus Kedali
,

j. of Ki-

padali, s.

Hout nagenoeg onbruikbaar.
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266. Cultuurboomen

:

CRESCEATIA L.

Crescentia spec. — In Z. W. Banten bij Tjëmara Bernoek
,
s.

—

Inl. naam van elders mij nog onbekend.

Hout onbruikbaar.

MILLIAGTONIA L. f.

Millingtonia spec. — In Banjoewangi Sekar-pètak
, j. — Deze

naam alleen locaal van eenige waarde.

Hout ? onbruikbaar.

KIGELIA DC.

Kigelia spec. — De algemeen bekende Worstenboom. — Zonder

inl. naam.

Hout ? onbruikbaar.

267* YERBENACEAE.

267. GEEASIA Bl.

Geunsia spec. — Inl. namen weinig bekend
;
alleen constant in

de Djampangs (Zuid-Preanger)
;
daar Oempang

,
s. ge-

heeten. — Elders meestal door de inlanders met dezelfde

namen aangeduid als de boomvormige javaansche Ver-

nonia (zie boven).

Hout voor pakkisten.

268. CALLICARPA L.

Hout van al deze soorten onbruikbaar.

Callicarpa spec. div. — Inl. namen óf geheel onbekend óf zeer

locaal en weinig bekend
;

bijv. in Z. W. Banten

Katoempang
,

s.
;
— op den G. Wilis in Madioen

? Gambiran
, j. ;

— in Banjoewangi ? Brasan
, j. — Met

elk dezer namen elders soms andere plantensoorten

aangeduid. — Kleine boomheesters.
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309. TECTONA L.

Tectona spec. Djafi, j. s. ml.; Tjheutèh, md. — In Rembang

worden de volgende variëteiten onderscheiden: Djati-

weroet
, j.; Djati-ri

, j. ;
Djati-dörèng, j.; Djati-kembang,

j. ;
Djati-soengoe

, j.; Djati-lenga, j. of Djati-lisah, j.

;

Djati-kèjöng, j. en Djati-kapoer, j. terwijl de groote

knoestvormige uitwassen, die soms aan djatiboomen voor-

komen daar en ook elders in Midden-Java Djati-gèmböl
,

j. genoemd worden; zonder dat met laatstgenoemden

naam een bepaalde variëteit bedoeld wordt. — In de

Preanger bij Tom 6 (Soemëdangj kennen de inlanders de

volgende variëteiten : Djati-kapas, s.
;
Djati-leutik

,
s.

;

Djati-tjoetjoek
,
s. en Djati-minjak, s. terwijl daar een jonge

djatiboom Dödölan
,

s. geheeten wordt.

Hout bijzonder duurzaam, zeer fraai en zeer sterk; uit-

muntend voor huishouw en meubels. Het teak-hout

van den handel is van een in Britseh-Indië gegroeide

variëteit deze soort alkomstig. Djati wordt dikwijls

ook Java- teak genoemd.

370. PREMNA L.

Premna spec. A. — Boenghoelang
,
s. in de Zuid-Preanger

;
— Boe-

lang, j. of Gemboelang, j. in Tégal
;
— Bolang, j. ;

Boelang
,

j. of Boenglang
, j. in Samarang en Banjoemas. — In

Z. W. Besoeki bij Poeger eu in Banjoewangi Gadoengan,

j. — Deze naam niet te verwarren met Gadoeng, j., met

welken naam meestal Dioscorea-soorten aangeduid worden.

Hout duurzaam en sterk; voor huishouw geschikt.

Niet in groote afmetingen te krijgen.

Premna spec. B. — Singkil, j. in Z. W. Bësoeki bij Poeger en

in Banjoewangi een vaste naam. — In de Preanger en

Bantën weinig, en alleen onder zeer locale onzekere

namen bekend; bijv. Ki-soengit
,

s.
;
Ki-pahang

,
s.; Ki-

pahang-gède, s. en ? Binar, s.

Hout onbruikbaar.

371. GMELINA L.

Gmelina spec. — Warhig, j. s. in Samarang en in Z. W.
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Bantén. — Namen elders door mij nog niet genoteerd. —
Boomhecster.

Hout onbruikbaar.

373 VITEX L.

Vitex spec. A. — Lagoendi
,

s. j. of Lcgoendi
, j. s. — Meestal

heester; soms een boom.

Hout onbruikbaar.

Vitex spee. B. — Laban j. s.
;
Heuras

,
s.

;
Heus

,
s. of Lëpën

,

md. in geheel Java vaste namen, welke vooral voor de

op Java meest algemeen voorkomende Vitex-soort
(
V

.
pubes-

cens Yahl) geldt, doch ook soms aan Vitex spec. C en I

)

gegeven wordt. Als locale namen dienen nog de volgende

vermeld te worden: Laban- Këtilëng j. of Ketilëny, j. (soms)

bij Poegér in Z. W. Bësoeki en (soms) bij Kedoengdjati

in Samarang; — Ki-laban-gëde s. en Laban-tandoek
,
s. in de

Preanger
;
— Laban bernang

, j. in Z. W. Bësoeki; — Laban-

soengoe j.; Laban-kapoer
, j. en Laban-koenjit, j. — De

laatste 3 namen gelden bij Tjilatjap in Zuid-Banjoemas

voor den stamvorm met twee variëteiten.

Hout zeer duurzaam, fraai sterk en fijn; uitmuntend

voor huishouw en meubels. Zelden in groote afmetingen

(bij Tjilatjap).

Vitex spec. C. — Ki-bangbara. s. in Bantën en de Preanger vrij

constante naam. In Samarang meestal Tilëng
, j. of Kë-

tilëng
,
of Gëntilëng

,
j. — De laatste naam soms ook voor

de vorige en volgende soort. — Soms zonder inl. naam.

Hout bruikbaar voor huishouw; zelden in voldoende

afmetingen.

Vitex spec. D. — In Zuid- West-Banten zonder inl. naam.

Hout voor ? huishouw.

Vitex spec. E. — Bigboel
,

s. in de Djampangs, bij Palaboehan

en bij Soemedang in de Preanger een constante naam, die

voor geen andere boomsoort geldt. — In Tégal en in Zuid-

Banjoemas bij Tjilatjap Këtilëng
,

j. — In Samarang bij
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Këdoengdjati Laban
, j. — Beide laatste namen gelden ook

voor een paar andere Vitex-soorten.

Hout voor huishouw.

273. PEROIVE.UA Jack.

Peronema spec. — Ki-sabrang
,

s.
;
locale naam op de eenige mij

bekende groeiplaats bij Tjaringin in West-Banten.

Hout duurzaam
;
voor huishouw geschikt. Op Java zeer

zeldzaam.

274. AVICENNIA L.

Avicennia spec. 1 (v- 2?). — In Bésoeki Api-api
, j. ml. — Met

dezen naam worden in sommige kustplaatsen ook

eenige andere boomsoorten aangeduid. — Naam in

Besoeki echter constant voor Avicennia. — Aldaar ook

Apèh-apèh
,
md. geheeten.

Hout onbruikbaar.

275. Cultuurboomen

:

DURANTA L.

Duranta spec, — Zonder inl. naam.

Hout onbruikbaar.

276* NYCTAGINACEAE.

276.

PISONIA L.

Hout van alle hieronder genoemde soorten onbruikbaar.

Pisonia spec. A. — Widjdja-koesoemd
,

j. bij Tjilatjap in Zuid-

Banjoemas (1). In Noord-DjapSrR (o. a. op de Karimön-

djawa-eilanden) Sentölöng
, j.

(1) De rots, waar de «Bloem der overwinning” vooral groeit en vanwaar

de bloemen voor de kroning der javaansche «keizers” gehaald worden, is door

mij in 1891 beklommen, terwijl aldaar van een paar bloeiende Pisonia 's door

mij herbarium verzameld werd.
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Pisonia spec B, — Ki-tjaoe
,

s.
;
Kajoe-gëdang

,
j. of Gëdang, j.

;

Kadjoe-khëtheung

,

md.
;
Kadjëng-pisang

,

j. — Behalve

de laatste naam, die zelden gebezigd wordt, zijn de

overige namen zeer vast en aan vele inlanders bekend.

Ook Musa-soorten worden Gëdang

,

j. ;
Pisang

,
ml. of

Khétheung
,

md. genoemd. — Op den G. Oengaran in

Samarang en in Oost-Baujoemas beet de boom Arès, j.

(evenals de schijnstam van een banaan) en de vruchten

Blanda
,

j. — In Banjoewangi heet de boom Gedang

,

j.

of Kajoe-gëdang

,

j. en worden de vruchten Poeloetan, j.

genoemd. — Elders beeten enkele andere (heesterachtige)

gewassen ook Poeloetan

,

j. — In Wcst-Java heet Carica

soms ook Gëdang

,

s. — De bovengenoemde namen, waar-

in Ki, Kajoe
,

Kadjëng of Kadjoe voorkomt, sluiten

vergissingen met Musa, Carica en andere planten-soorteu

geheel buiten. — Deze soort zou de javaansche vogel-

vangende boom genoemd mogen worden.

377. Cultuurboomen

:

Pisonia spec. — Kool-banda

,

ml.; soms ook Kool-blanda, ml.

—

Op Java door mij nooit bloeiend waargenomen. Bij-

zonder moeilijk van Pisonia spec. A te onderscheiden.

Hout onbruikbaar.

278* MYRISTICACEAE.

378. MYRISTICA L.

Hout van 3 eerstgenoemde soorten en van de overige

groot wordende soorten bruikbaar voor pakkisten.

Myristica spec. A. — Klapatjoeng

,

s. in de Preanger en Banten

een vaste naam. — In Zuid- en Oost-Banjoemas ook

Klapa-tjoeng, j.; in Bësoeki bij Pantjoer op het

Raoeng-Idjèn-gebergte Theureu of Theureu-mèrah, md.

In Midden-Java soms Nangkahan
, j. geheeten.
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Myristica spee. B. — In Samarang bij Këdoengdjati Kiringan, j.

in Soerakërta bij Télawa Klapan, j.;
— in Znid-Preanger

bij Palaboehan soms Klapatjoeng
,

j. s. — In vele stre-

ken zonder inl. naam.

Myristiea spec. C. — Ki-mökla
,

s. in de Preanger en Bantën.

Namen in Midden- en Oost-Java onzeker en locaal of

geheel onbekend. In West-Bësoeki Theureu
,
md. of

Theureu-pötèh
,
md.

Myristica spee. div. — Sommige soorten geheel zonder inl. naam,

anderen met locale namen, wêer anderen met dezelfde

namen als een der voorgaande soorten : Rah, j. of Ka-

(Jjeng-rah
, j. in Zuid- en Oost-Banjoemas

;
— Lakn

,
s. of'

Ki-laka
,

s. in Zuid-Preanger en Z. W. Bantën
;
— Tjoe-

liket
,

s. in Z. W. Bantën
;

— Ki-tjareulang
,
s. in Zuid-

Preanger
;
YKakadoean

,
s. bij Sanggrawa in de Djampangs

(Preanger). Voorts niet zelden ook tot Woeroe, j. of Hoe-

roe
,

s. gerekend. — In Banjoewangi soms Walikangin, j.

370. Cultuurboomen

:

Myristica spec. — Pain
,
ml. s.

;
Pa/ff, j. ;

Notenmuskaat.

280 * MONIMIACEAE.

Hout van al deze soorten onbruikbaar.

280. TAMB0UR1SSA Sonn.

Tambourissa spec. — Inl. naam en boom aan mij onbekend.

381. RIliARA Endl.

Kibara spec. — In de Djampangs (Preanger) en in Bantën Ki-

koeja
,

s. — Elders inl. namen onbekend of' onbetrouwbaar.
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282* LAURACEAE.

Terwijl enkele Lauraceae aan de inlanders bij name geheel onbe-

kend zijn en enkelen door hen met zeer constante, onderling echter

geheel verschillende namen (bijv. Ki-lèmök

,

s
;
Ki-sèrèh

,

s.
;
Tangkalak

,

s.) aangeduid worden, dragen een zeer groot aantal soorten samen-

gestelde namen, waarvan het eerste lid hetzelfde is. In West-Java

is die eerste, die algemeene naam Hoeroe, s.
;
in bijna geheel Midden

-

en Oost-Java Woeroe
, j. ;

in de door Madoereezen bewoonde streken

van Oost-Java Boeroeh
,

md.
;

in Madioen op den G. Wilis en in

Prabalingga op den G. Smeroe Njampoe
, j.

Wanneer in een inlandschen boom-naam het eerste lid uit een

dezer 4 woorden bestaat, dan mag men in de meeste gevallen,

vooral bij west-javaansche-namen aannemen, dat de betreffende

boomsoort tot de familie der Lauraceae behoort. Evenwel zijn de

gevallen, waarin ook tot andere families behoorende boomsoorten

door de inlanders tot een dezer inlandsche „geslachten” gebracht

worden niet zeldzaam. Dit is bijv. het geval met enkele Myristicaceae,

Euphorbiaceae
,
Juglandaceae

,
Mgricaceae

;
in het algemeen met boom-

soorten, die in habitus, bloeiwijze of anderszins op eenige der meest

algemeen voorkomende typische „Hoeroe”-soorten gelijken en daarbij,

zooals Acer spec.
;
Myristica spec. en Daphniphylluni spec. bladeren

bezitten, die aan de onderzijde (evenals bij vele Lauraceae
)

dof-

blauwachtig-grijs van kleur zijn.

Terwijl de naam Hoeroe
,

s. bijna uitsluitend in West-Java in ge-

bruik is en in javaansche landen door Woeroe, j. vervangen is, wordt

in Tëgal ook het woord Hoeroe
, j. door de Javanen gebezigd.

Terwijl de Soendaneezen als uitmuntende plantenkenners een zeer

groot aantal Hoeroe-soorten van elkander onderscheiden en betrek-

kelijk weinig boomsoorten van andere families tot Hoeroe, s. rekenen,

kennen de Javanen, althans die in Samarang en Madioen, slechts

weinige Lauraceae, terwijl zij daarbij een groot aantal soorten van

andere families ook tot hunne geslachten Woeroe

,

j. of Njampoe. j.

rekenen. De madoereesche naam Boeroeh

,

md. heeft nog minder

waarde. In streken, waar ik zooals in West-Besoeki een 15—20 tal

boomvormige Lauraceae vond, brachten de bewoners (Madoereezen)

aldaar er slechts een 5-tal tot hun „geslacht” Boeroeh, md. en

onderscheidden die door bijzondere soortnamen, terwijl de overigen

of geheel bij name onbekend waren of door hen met andere boom-
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soorten verward werden. De naam Boeroeh

,

md. is bijzonder onbe-

stemd, de namen Woeroe, j. en Njampoe,]. zijn iets schei'per begrensd

en de naam Hoeroe

,

s. is in veel gevallen gelijkwaardig met de

familie der Lauraceae.

In de Preanger en Bantën worden de volgende soorten van

Hoeroe

,

s. onderscheiden, welke tot de Lauraceae behooren

:

Hoeroe-apoe
,

s . ;
H.-batöe

,
s.

;
H.-beès

,
s . ;

H.-bödas
,
s.

;
ü.-dapoeng

,

s.
;
H.-djamoer

,
s.

;
H.-gading, s.

;
H.-gambir, s . ;

H.-hiris
,

s.
;
H.-ka-

dantja, s.
;
H.-kamplöng

,
s.

;
H.-katjang, s.

;
H.-könèng

,

s.
;
H.-leueur

,

s.
;

H.-leuksa, s.
;

H.-madang

,

s.
;
H.-mangga

,
s.

;
H-manglid, s.

;

H.-meuhmal
,
s; H.-mèntèk, s.

;
H.-mèrang, s.

;
H.-minjak

,

s.; H.-pajoeng,

s.
;

H.-sapoe, s.
;
H.-sintök

,

s.
;
H.-talës

,
s.

;
H.-tantoek

,
s

;
H -tèdjö

,

s.
;
H.-tjabè, s.

;
H.-toembilan s.

;
H.-toendoeng

,

s.

In Midden- en Oost-Java worden de volgende soorten van Ik oeroe,

j. onderscheiden, welke tot Lauraceae behooren

:

fToeroe-ffö&os, j. ;
W.-dapoeng

,

j. ;
W.-djati, j.; W.-dëdak, j.;

W-.dédëk, j.; W.-gedang

,

j.; IF.-f/erfö&ós, j. ;
W.-geddwa, j. ;

IP -

gëmplbng, j. ;
W.-gbmbbng, j . ;

W.-kapoer, j.; W.-kamplöng, j.; W -

këmbang
, j. ;

W .-kemploeng, j.; W ,-këtèk, j. ;
W.-kindjeng, j. ;

W .-

konjit of W.-koenjit, j. ;
W.-lémah, j. ;

W.-loetoeng, j. ;
W.-mangir, j.

;

W.-medang, j. ;
W.-pajoeng of W.-songsong, j. ;

W.-pëtjel, j. ;
W.-prit

of Eniprit, j. ;
W.-pinggang, j.; W.-sëpat, j; W.-sëpet, j. ;

W.-sëmoet,

j. ;
W.-sintbk, j. ;

W.-tjèlèng, j.; W.-? tjëmpdkd, j.; W.-tjilirang,

j.; W.-watoe, j; W.-widjèn, j.; W.-wingkd

,

j.

In Madioen en Prabalingga behooren de volgende soorten van

Njampoe

,

j. tot de Lauraceae: Njampoe-gagang, j. ;
Nj.-gömbör, j.;

Nj.-tinggi, j.; Nj.-krikil, j. ;
Nj.-gbmböng, j.

In Bësoeki worden de volgende (en nog weinige meer) soorten

van Boeroeh, md. onderscheiden, welke tot de Lauraceae behooren

:

Boeroeh-pbtèh, md.
;

B.-bibis, md.
;
B.-kheutjheuh, md.

;
B.-mèrah

,

md.
;
B.-könèng, md.

Hetzij in Midden- en Oost-, hetzij in West-Java worden de vol-

gende namen, waarin de woorden Woeroe, j. ;
Hoeroe

,

j. ;
Boeroeh

,

md. en Njampoe, j. ontbreken, aan eenige Lauraceae gegeven, zon-

der dat daarbij altijd dezelfde naam constant voor dezelfde soort
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gebezigd wordt: In West-Java: Tedja
, j.; Tèdja

, 8.; Ki-pajoeng
,

s.
;

Ki-ialeus
,

s.
;
Ki-tèdja

,
s.

;
? Meuhmal

,
s. — In Madioen : Tnlë-

san, j.; Slasih-tjèlèng
,

j. en Trawas
,

j. — In Bësoeki : Prabeus
,

md.
;
Padjoeng

,
md.

;
Tjartjina

,
md.

Terwijl op Sumatra veel Lauraceae met den naam Medang
, ml.

of Madang
,

ml. aangeduid worden, heeten in Z. W. Bantën bij

Tjëmara 2 Lauraceeën-species ook Medang
,

s. namelijk Mëdang-

kapas
,

s. en Mëdang-batoe
,

s.

Van vele, maar op verre na niet van de meeste Lau-

raceae, ecAte hoeroe- soorten, is het hout duurzaam en

voor huishouw of meubels geschikt.

De volgende soorten van Lauraceae hebben zeer constante inland-

sche namen
;
die niet zelden over zeer groote uitgestrektheden aan

één en dezelfde species gegeven worden

:

Soort A. — Ki-lèmök
,

s.
;
Krangejan

, j.

Hout onbruikbaar.

Soort B. — Tangkalak
,

s.
;
soms ook Hoeroe-tangkalak

,

s.

Hout ? onbruikbaar. — Zelden gekapt om de eetbare

vruchten.

Soort C. — Slasèjan
,
md. in West-Bésoeki bij Pantjoer op het

Raoeng-Idjèn-gebergte
;

Telasih
,

j. in Madioen op den Gr.

Wilis.

Hout zeer duurzaam en zeer sterk; bijzonder geschikt

voor huishouw. Even deugdzaam als djati. In zeer

groote afmetingen te krijgen.

Soort D. — Manis-djangan
, j.; Manes-tjheungun

,
md.

;
Ki-amis

,

s.
;
Kaneelboom.

Hout onbruikbaar.

Soort E. — Adein-ati
, j. in Samarang bij Këdoengdjati en in

Z. W. Bësoeki bij Poegèr.

Hout onbruikbaar.
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Soort F. — A i-sèrèh, s.
;
Ki-pëdés, s. — Misschien is de laatste

een variëteit van de eerste soort.

Hout duurzaam en sterk; voor huisbouw gezocht. In

de meeste streken zijn de volwassen hoornen uitgeroeid.

Soort Of. — Ki-kadantja
,

s. in bijna de geheele Preanger een

vaste naam; vooral in de Djampangs.—Bij Tjibddas (’sLands

Plantentuin) op den Gr. Bede soms Hoeroe-tjempaka
,

s.

genoemd.

Hout voor pakkisten geschikt. In groote afmetingen

en in sommige streken
;

bijv. op den G. Slamat in Tëgal

in groote hoeveelheden.

Soort H. — Gëmpoer
, j. in Grobogan (Samarang). — In de Pre-

anger bij Pangëntjóngan op den G. Galoenggoeng Hoeroe-

könèny, s.

Hout onbruikbaar.

Soort I. — Hoeroe-kutjang
,

s. in de Djampangs en vele andere

streken van de Preanger bijzonder vaste naam.

Hout buitengewoon duurzaam. In groote afmetingen.

Echter bijna uitgeroeid.

28S. HERMMHA L.

Hernandia spec. — In Z. W. Bantën bij Tjemara Kampak
,

s.

;

in Zuid-Preanger bij Palaboekan Binöng-laoet
,

s.
;

in

Zuid-Banjoemas bij Tjilatjap Këmirèn
, j. ;

in Banjoe-

wangi Bhigkak
, j. ;

op het Noordwachters-eiland en

enkele strandplaatsen Kerniri-tjina
,
ml.

Hout onbruikbaar.

284. Oultuurboomen

:

PERSEI Gaertn.

Persea spec. — Apokut
,
ml.; Advokaat-boom .

Hout? onbruikbaar. Boom hoogst zelden gekapt om de

eetbare vruchten.
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CINNAHOMUM Bl.

Cinnamomum spec. — Ki~amis
,

s.
;
Manis-djangan

, j.; Geglon-

sche Kaneelboom.

Hout onbruikbaar. Boom zeer zelden gekapt om de

schors, welke als kaneel aan ieder bekend is.

285* PROTEACEAE.

S8.J. HE Ml' IA Louk.

Helicia spec. div. — Kendoeng
,

s. — In Midden-Java : Ken-

doeng
, j. ot' Kéndang

,
j. — In sommige streken bijv.

in Madioen op den (i. Wilis zonder inl. naam.

Hout der groote soorten voor huishouw; der kleinste

soort onbruikbaar.

286 * T HYMELAEA C E A E.

586. AQUILAKIA Lam.

Aquilaria spec. -— Kajoe-garoe
,

s.
;
Garoe

,
s. — In West Bésoeki

heeten een paar JJgsoxglum-soorten ook Kheuroeh
,

md. — In Z. W. Bantën onderscheiden de inlanders

2 variëteiten : Garoe-kapas
,

s. en Garoe-hideung s.

Het oude hout als het kostbare Garoe- ot' Wierook-kout

algemeen bekend. Zeer zeldzame, reeds bijna uitge-

roeide boom.

587. GONVSTVUJS Teysm. et Bixx.

Gonystylus spec. — Bij Plèlèn in Pékalongan Sendarèn, j. Deze

naam zeer locaal en slechts aan enkelen bekend.

Hout voor pakkisten. Zeldzame boom.
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288 * SAATALACE A E.

388. SANTALUM L.

Santalum spee. — Tjéntheunah
,
md. bij Laras in afd. Panaroekan

(Bësoeki); Echt-santal-hout; Tjenddna

,

j. in Bësoeki.

Veelal ook Sandelhout genoemd.

Hout welriekend, duurzaam èn zeer fijn: voor fijn schrijn-

werk en wapengevesten bijzonder gezocht. Bijna uit-

geroeid. Alleen in kleine afmetingen.

389. EXOCARPUS IjABILL.

Exocarpus spec. — Tjêntheunah-kastörèh, md.
;
Tjendand-semoet

,

j. ;
beide namen bij Badjoelmati in Banjoewangi. —

Onechi-santal-hout.

Hout als van Santalum, doch minder welriekend. Door

mij alleen in N. O. Besoeki gevonden.

290 * EUPHORMAEAE.

390. BRIDELIA Willd. (.Briedelia)

Bridelia spec. div. — Kanjèrè
,

s.
;

Kanjèrè-leutik
,

s.
;
Kanjerè-

J>adak, s.
;

Ki-anjèrè, s. — Kandri, j. in Samarang en

Banjoemas. — In Bësoeki aan de inlanders bij name

onbekend
;

bij Pantjoer op bet Raoeng-Idjèn-gebergte

? Landak, md. genoemd. Die naam echter locaal. — De

naam Kanjèrè
,

s. algemeen bekend en vrij constant. —
Soms wordt Dendrohium spec. ook Kanjèrè-laoet

,
s.

genoemd.

Hout van de grootste soort, (Kanjèrè badak, s.) voor pak-

kisten bruikbaar, der overige soorten onbruikbaar.

391. CLEISTHAN THIJS Hook. (Nanopetalum)

Cleisthanthus spec. — Inl. namen onbekend of' zeer locaal en

onbetrouwbaar. Bij Poegër in Z. W. Bësoeki

werden mij achtereenvolgens voor één en dezelfde
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soort 4 namen opgegeven, welke in den regel voor

andere boomsoorten gelden.

Hout onbruikbaar. Zeldzame boom.

292. EUPHORBIA L.

Euphorbia spee. — Op de eenige mij bekende vindplaats heet

deze boomvormige wildgroeiende Euphorbia constant

Soeroeh-kebo
, j. of Soeroeh-maisa

, j.

Hout onbruikbaar.

293. ACTEPHILA Muell. Arg.
;

294. HEMICYCLIA W. et Ark.;

295. GALEARIA Zoll. et Mor.;

296. PARAI KOTOY Miq.
;

297. COELODEPAS Hassk.

l)e groeiplaats op Java of de inl. namen van 293—296 aan

mij onbekend
;
van 297 bij Palaboehan in Preanger is de locale

naam Kemandèn
,

s.

298. PHYLLANTHUS L.

Emblica GcAERTN.
;
Reidia Wight; Ceramanthus Hassk; Aniso-

nema A. Juss; Scepasma Bl.
;
Prosorus Dalz.

Phyllanthus spec. A. {Emblica). — Kêmlakd
, j. ;

Melakd, j.; Kem-

laka
, j.; Melaka

,
s.—Zeer vaste namen

;
aan de meeste

inlanders bekend. — Mlakah
,
md. in N. O. Bésoeki.

Hout onbruikbaar.

Phyllanthus spec. B.
(
Prososus

)
— Inl. naam meestal geheel

onbekend. Bij Tjëmara in Z. W. Bantën : ?Pantjal-

kidang
,

s. zeer locale naam. Elders andere boom-

soorten aldus geheeten.

Hout zeer fijn; waarschijnlijk voor fijn schrijnwerk

geschikt; niet in groote afmetingen.
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399. FLLEGGEA Willd.

Fhieggea spec. — Irner
, j. in Zuid-Banjoemas. — In Z. W.

Banten bij Tjëmara Semperëm
,

s. — Determinatie

onzeker.

Hout onbruikbaar.

300. GLOCHIDION Forst. ( Glochidionopsis).

Glochidion spec. div. — Warèhmèh
,

s.
;
Dëmpoel

, j.; hierachter

komen dan de soortsnamen; bijv. Dëmpoel-watoe j.

;

Dëmpoel-lëlet
, j. — De volgende, ten deele locale na-

men van Glochidion- soorten, werden nog door mij

genoteerd: Ki-parè s.
;
Lamèr

, j. in Banjoewangi en

Z. W. Bësoeki
;
Ki-hoe-oet

,
s. bij Törnó en Pangën-

tjóngan in de Preanger; Tjaboek
,

j. in Banjoewangi

;

Kalëmnèng
,
md. in Z. W. Bësoeki

;
Ki-kertas

,
s. bij

Tjibödas (Hort. Bogor.) in de Preanger; Rememe
, j.

en Tjèrmèn
, j. in Oost- en Zuid-Banjoemas

;
Lempir,

j. op den G. Pandan in Madioen; Kajoe-pari
, j. in

Tëgal op den G. Slamat. Enkele soorten soms Woeroe,

j. geheeten.

Hout der grootere soorten voor pakkisten
;
der overige

soorten onbruikbaar.

301. PUTRAAJIVA Wall.

Putranjiva spec. — Op de weinige mij bekende vindplaatsen o.a.

bij Karangasëm in Grobogan (Samarang) en bij Pan-

tjoer in Bësoeki aan de inlanders bij name onbekend.

— Soms door locale namen aangeduid
;
bijv. ? La was,

j. bij Këdoengdjati in Samarang.

Hout voor pakkisten. Zeldzame boom.

303. CYCLOSTEMOA Bl.
(
Dodecastemon ).

Cyclostemon spec. — In Banjoewangi Endbg-ëndögan
, j. ;

elders

meestal Xanthophyllum spec. aldus genoemd. — Inl.

namen in andere streken óf geheel onbekend óf

locaal en onbetrouwbaar; bijv. ? Poenvakd, j bij

Pringamba in Oost-Banjoemas
;

? Djirak-ëndog, j.
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Télawa in Soerakërta. — In Z. W. Bantën geheel

zonder inl. naam.

Hout voor pakkisten.

303. BISCHOFIA Bl.

Bischofia spec. — Gadbk
,

s.
;
Gintoengan, j.; Glinloengan

, j. md.

;

Gentoengan
, j.; Glintoeng

, j. — Zeer constante, aan de

meeste inlanders bekende namen. — In Z. W. Bantën

zoowel Gadbk
,

s. als Gintoeng , s. gelieeten.

Hout duurzaam en sterk; voor huis- en bruggenbouw

zeer geschikt. In zeer groote afmetingen te krijgen.

303. APOROSA Bl.
(Leiocarpus ,

Tetractinostigma.)

Hout van beide soorten voor pakkisten.

Aporosa spec. A. — Peuris
,

s. in Z. W. Bantën en in de Zuid-

Preanger. — Elders o. a. in Midden-Java bij Karangasëm

in Samarang onbekend.

Aporosa spec. B. — Zonder inl. naam.

304. DAPHNIPHYLLUM Bl.

Hout van beide soorten onbruikbaar

Daphniphyllum spec. 2. — Soms IVoeroe, j. of Hoeroe
,

s. ge-

noemd. Dikwijls aan de inlanders geheel onbe-

kend. — Bij Tjibödas (Hort. Bogoz.) in de Prean-

ger ? Ki-tédja-minjak
,

s. gekeeten. Deze naam

zeer locaal.

305. ANTIBESMA L.

Hout der grootere soorten voor pakkisten; der overige

onbruikbaar.

Antidesma spec. div. — Een paar soorten heeten Hoeni
,

s. j. ;

Boernèh
,
md. of Woe?ii, j . ;

hetzij zonder of met

een tweeden naam er achter; bijv. Woeni-laoet
,
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j. ;
W oeni-liris, j. — Enkele soorten hebben zeer

vaste namen, waarin één der 3 eerstgenoemde

woorden ontbreekt; bijv.: Ki-seueur
,

s. bij

Takóka in Preanger
;
Ande-andean

, j. en Ande-

ande
, j. in Midde, üava (Pëkalóngan, Samarang,

Tegal). — Sommige hebben zeer locale namen

;

bijv. ? Kbnjam
, j. en ? Dredjeg

,

j. bij Tjilatjap

in Zuid-Banjoemas
;
Könj.am-pasir

, j. in Tegal

bij Margasari.

300. RACCAUREA Lour. (Pierardia, Adenocrepis
,

Hedycarpus)

Baceaurea spec. div. — Këpoendoeng
, j. ;

Poendoeng, j. ;
Kernoen-

doeng
, j. ;

Mèntèng
,

s. in Bantën
;
Heutjip

,

s. in

de Z.-Preanger. — ? Tjhirek

,

md. bij Simpólan

in Z. W. Bësoeki is misschien een andere soort.

— De laatste naam zeer locaal en daarbij onzeker.

Soms tot Woeroe, j. gerekend. In West-Bësoeki

Këmönthoeng
,
md.

Hout der grootste soort (Kepoendoeng j.) voor pakkisten

bruikbaar, doch om de eetbare vruchten zelden gekapt.

Hout van de overige soorten onbruikbaar.

307. ELATAERIOSPERMUM Bl.

Elataeriospermum spec. — Tökbraj
,

s. in de Djampangs (Prean-

ger) een vaste naam, uitsluitend aan deze

boomspecies gegeven. — In Z.-Preanger bij

Palaboehan zonder inl. naam. — Ontbreekt

waarschijnlijk in Midden- en Oost-Java.

Hout voor pakkisten. Zeldzame boom.

308. ALEERITES Forst.

Aleurites spec. — Kemiri
, j. ;

Kemèrèh
,
Miri

, j. ;
Moentjang,s.‘,

— Miri, j. in soms Samarang. — De 4 eerste namen

zeer vast. — Kemirèn
, j. worden sommige boomsoorten

geheeten, die in blad aan Aleurites herinneren.

Hout voor pakkisten bruikbaar; en voor grof weinig

duurzaam snijwerk gebezigd. Om de olie leverende

zaden zelden gekapt.
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300. PROTON Linn.

Croton spec. A. — Djarak-brama
, j. in Madioen op den Gr. Wi-

lis bij Ngëbël een zeer vaste naam — Groeiplaats mij

elders niet bekend.

Hout voo/t pakkisten. Doordat het sap van de schors en

takken bij aanraking der oogen blindheid veroorzaakt,

wordt deze boom zeer ongaarne door de inlanders gekapt

;

is daarbij nogal zelzaam.

Croton spec. B. — Perkdsa
,

j. bij Karangasëm in Samarang

(Grobogan)
;

Ki-cljaj
,

s. in Bantën en in de Djampangs

(Preanger)
;

? Tapèn-këbo, j. bij Tjilatjap in Z.-Banjoemas.

— Al deze namen meer of minder locaal. — In sommige

streken aan de inlanders onbekend. — Bij Pantjoer in Bë-

soeki constant Lèprak

,

md. geheeten. — In Grobogan (Sa-

marang) wordt Barringtonia Vriesei T & B aldus genoemd.

Hout voor pakkisten
;
om de lampolie leverende zaden

zelden door de inlanders gekapt.

Croton spec. C. — Tjheureuk
,

md. bij Pantjoer (afd. Panaroe-

kan) in Bësoeki. — Elders in Bësoeki en ook daar lieeten

behalve deze soort (C. laevifolium Bl.) ook Curcas L. en

Ricinus L. evenzoo.

Hout onbruikbaar.

310. OSTODES Bl.

Ostodes spec. — Inl. namen of onbekend of zeer locaal
;
niet

zelden echter locaal nog van waarde. — Kaliki-bantën

,

s.

op den G. Galoenggoeng in de Preanger
;

? Kawörö
,

s.

bij Tjibódas (Preanger); Kerniri-sepët
, j. of ? Tjipir, j.

bij Pringamba in Oost-Banjoemas.

Hout misschien voor pakkisten onbruikbaar.

311 CLAO.YYLOX Juss.

Claoxylon spec. div. — Bléketoepoek
, j. ;

Ketoepoek
, j.; Berke-

toepoek, j.; Talingkoep
,

s. — In Banjoewangi ? Soeroe-

ajam
, j. ;

in West-Bésoeki Katërphi
,
md. — De beide

laatste namen locaal.

Hout van al deze soorten onbruikbaar.
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Acalypha spec. — Koejarn
,

j. of Kojam
, j. in Oost- en Zuid-

Banjoeraas, Madioen, Pëkalongan en Tëgal. — In Ban-

joemas soms Toetoep, j. geheeten. Bij Karangasëm

in Samarang : Gëdrëg-idjo
, j. — Bij Pantjoer op liet

Raoeng-Idjèn-gebergte in Bësoeki meestal Tdtöp, md.,

soms ? Klangköngan
,
md. — Bij Palaboehan in Zuid-

Preanger en in Bantën weinig bekende locale namen

:

? Ki-tjamoen, s. ? Handjawar, s.; en ? Ki-rawaj, s.

—

In Banjoewangi zonder inl. naam. — In Oost-Sama-

rang bij Karangasëm heet Pipturus spec. Gëdrëg
, j.

of Gëdrcg-poetih
, j.

Hout voor pakkisten; niet in groote afmetingen; doch

soms in groote hoeveelheden te krijgen.

313. TREAVIA L.

Trewia spec. — Inl. namen in Zuid-Preanger, Midden-Samarang

en West-Bësoeki, en waarschijnlijk ook elders geheel onbe-

kend of zeer onbetrouwbaar en locaal. — Soms wel eens

Toetoep
, j. ;

Tapen
, j.; Tötöp md. of Mara, s. genoemd.

Hout voor pakkisten. In zeer groote afmetingen.

314. MALLOTEN (Rottiera; Plagianthera
,

Melanolepis.)

Mallotus spec. A. — Tjalik-angin
,

s. in Bantën en Preanger een

nogal vaste naam. — Inl. namen iu Midden- en Oost-

Java weinig zeker en slechts aan enkelen bekend
;
op

G. Wilis in Madioen Toetoep
, j.; op G. Oengaran in

Samarang Toetoep- ? Kantjil
, j. ;

bij Soerdja in Pëka-

longan Walikangin
, j. ;

bij Pringamba in Oost-Bau-

joemas ? Walang
, j.; bij Sëmpölan in West-Bësoeki

Plialikangèn
,
md. — Elders worden met deze namen nog

andere boomsoorten aangeduid
;
vooral boomen met aan

de onderzijde grijs of wit gekleurde en min of meer

hartvormige bladeren.

Hout onbruikbaar.

Mallotus spec. B. — Deze om zijne, in gedroogden toestand,

welriekende bladeren aan de meeste inlanders welbe-
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kende boom heet in geheel Midden- en Oost-Java con-

stant: Tapèn, j md. — Soms, doch zelden worden ook

nog een paar andere Euphorbiaceae aldus genoemd. —
Bij Sanggrawa in de Djampangs (Preanger) ook Tapèn

,

s. geheeten.
(
Maltotus floribundus Muell Arg.)

Hout onbruikbaar.

Mallotus spee. C. — Toetoep
, j. ;

Tbtöp
,
md; beide namen meestal

met een achtervoegsel; bijv. Toetoep-awoe, j.; Tbtöp-binèk
,

md. — Dit achtervoegsel is echter weinig constant. — In

Bantén Mara
,
s.—

(

Mallotus macrostachyus Muell. Arg.)

Hout onbruikbaar.

Mallotus spec. D. — Meestal als soort C genoemd
;
bij Poeger in

Z. W. Bèsoeki onder den localen naam Padang. j. of

Padjang
,

j. bekend.

Hout onbruikbaar.

Mallotus spec. E. — Inl. naam in Bantén, bijna geheele Preanger

en Banjoewangi geheel onbekend. — In Oost-Banjoemas

met localen onbetrouwbaren naam ?Katimoeroe
,

j. aan-

geduid.

Hout onbruikbaar.

Mallotus spec. F. — Inl. naam op de eenige mij bekende groei-

plaats boven Simpar in Tégal op den Gr. Slamat con-

stant Seroet
, j. — In de laagvlakte van Tegal en elders

in Midden- en Oost-Java heet Streblus spec. constant

Seroet
,

j. waarop deze Mallotus door de bladeren be-

driegelijk gelijkt.

Hout voor pakkisten; in zeer groote afmetingen. Ech-

ter zeldzaam
;
bijna alleen in Tggal.

Mallotus spec. G. — Inl. naam op de eenige vindplaats bij

Poeger in Z. W. Bésoeki onbekend.

Hout onbruikbaar.

Mallotus spec. H. — Inl. namen talrijk en zeer locaal, doch

veelal toch bruikbaar. — Bij Tómó in Soemëdang Ki-
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mèöng
,

s. en bij Palaboehan in Zuid-Preanger zonder

inl. naam. — Bij Karangasém in de afd. Grobogan zon-

der inl. naam
;

bij Kedoengdjati en Tjandi-roeboeh in

Samarang veelal Palan
, j. of Plalan, j. ;

soms ook zonder

inl. naam, of met namen aangeduid die meestal voor

andere boomsoorten gelden; bijv. Parang-dewa, j. ;
Ta-

pen
, j. ;

Pendjnlinan
,

j. of ? Apèn-apèn
, j. bij Soe-

bah in Pëkalongan
;
— Bij Poegër in Z. W. Bësoeki

veelal met andere boomsoorten verward
;
soms daar

Kapasan
, j.; ? Paskapasan, j. of ? Woeioeh

,
j. of Pa-

pasan

,

j. geheeten. — In Banjoewangi inl. namen zeer

onzeker
;

daar o. a. de volgende namen genoteerd

:

? Waliklar
, j. ;

Walikangin, j.; ? Woeloehan, j. en ? Tapen
,

j ;
niet zelden aan de inlanders geheel onbekend. —

( Mallotus Philippensis Muell. Arg.)

Hout voor geweerkolven bruikbaar gebleken volgens

den Directeur der Geweermakers-school te Meester-

Cornelis. Niet in groote afmetingen te krijgen. Door

de inlanders nooit gebezigd.

Mallotus spec. I. — Inl. namen of geheel onbekend ot zeer

locaal en onbetrouwbaar; bijv. Y Ki-harèpang, s. bij

Taköka in de Djampangs (Preanger)
;

? Djirak-woelan
,

j. bij Soebah in Pëkalongan; Djirak-tjèlèng
,

s. bij Ka-

rangasëm in Grobogau (Samarang). — Determinatie on-

zeker; misschien zijn onder deze letter I twee soorten door

mij vereenigd. — (? Mallotus acuminatus Muell. Arg.)

Hout onbruikbaar.

315. MACARVM.A Thouars (Mappa, Pachystemon). .

Macaranga spee. A. — Bij Palaboehan in Zuid-Preanger : Pa-

rèngpèng
,

s.
;

bij Tjëmara in Z. W. Bantën Marèng-

pèng
,

s.
;

deze beide namen constant. — In Oost-

Banjoemas bij Pringamba: P Toetoep-rama
, j.; en bij

Pandan-aroem op den G. Kapal : ? Pasoengan, j.
—

(Macaranga javanka Muell. Arg.)

Hout onbruikbaar.

Macaranga spec. B. — In de Preanger meestal Mam
,

s. Soms
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Mara-beureum
,

s.
;
Mara-leutïk

,
s. of Mara-leuweung

,

s. — In Midden -Java meestal Toetoep, j.; soms Toe-

toep-antjoer
,

j. — (Macaranga triloba Muell. Arg.)

Hout onbruikbaar.

Macaranga spee. C. — Toetoep
, j. ;

Tötöp
,
md.

;
Mara

,
s. — Het

is vooral deze, en de volgende bijna even veelvuldig

voorkomende Macaranga-soort, welke bedoeld wordt,

wanneer van een dezer drie inl. namen sprake is. —
Locaal heet vooral deze soort Toetoep-antjoer

, j.

(o. a. in Samarang en Pékalongan) en Tötöp-lakèlt
,

md. in West-Bësoeki. — Deze soort is aan bijna elk

inlander onder een der drie vermelde namen bekend. —
(.Macaranga Tanarius Muell. Arg.)

Macaranga spec. D. — Inl. namen als de voorgaande soort; even-

wel niet zóó algemeen bekend
;

inzonderheid niet

in Midden-Java. In Oost-Java bij Pantjoer (Bésoeki),

waar deze soort zeldzaam is, is zij aan de meeste

onbekend, doch wordt door enkelen ook tot Tötöp
,

md. gerekend. — Bij deze soort wordt veelal achter

de woorden Toetoep
, j. ;

Tötöp
,
md. of Mara

,
s. nog’

een tweede naam gevoegd om aan te duiden, dat

deze soort van de voorgaande verschilt. — (Macaranga

ilenticulata Muell. Arg.)

316. CLEIDIOX Bl.

Cleidion spec. — Bij Soebah in Pékalongan ? Djirak-kébo
, j.; bij

Karangasëm in Grobogan (Samarang) ? Djirak-djawa
,

j.; bij Këdoengdjati (Samarang) zonder inl. naam.

—

Bij Poegër in Z. W. Bésoeki ? Tjakarajam
, j.; bij

Ragadjampi in Banjoewangi P Brasan
, j. — Al deze

namen alleen locaal van eenige waarde
;
aangezien zij

onzeker en slechts aan enkele inlanders bekend zijn.

Hout onbruikbaar.

317. (HEILOSA Bl.

Cheilosa spec. — Inl. naam bij Pringamba in Oost-Banjoemas, bij

Palaboehan (Preanger) op den G. Poelasari in Bantën en
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bij JSgëbël in Madioen aan de inlanders geheel onbekend.

— Bij Pantjoer op het Raoen-Idjèn-gebergte in Bësoeki

constant Kölèk-lapheung md. geheeten en daar aan de

meeste inlanders bekend. De laatste naam locaal zeer

bruikbaar. — Determinatie door het ontbreken der man-

nelijke bloemen onzeker.

Hout onbruikbaar.

318. GELONIUM Roxb.

Hout van beide soorten onbruikbaar.

Gelonium spec. A. — Ki-djëroek-laoet
,

s. bij Palaboehan in Zuid-

Preanger. — Zeer locale en onzekere naam. — Zeld-

zame boom.

Gelonium spec. B. — Bötöran
, j. op den G. Kapal in Oost-Ban-

joemas. Locale onzekere naam. Zeldzame boom.

319. HOMALA \’THU8 A. Juss. (
Carumbium).

Homalanthus spec. A. — In geheel West- en Midden-Java zeer

algemeen en daar constant, met uitsluiting van

alle andere boomsoorten Krëmbi
,

s. j. of Kareumbi,

s. genoemd. — In Oost-Java in Bësoeki o. a. bij

Pantjoer zeldzaam en slechts aan weinige inlanders

goed bij name bekend. Daar in Bësoeki meestal

Tötöp
, md.; Toetoeb, j. of Toetoep,}. geheeten. — Bij

Pantjoer (Bësoeki) soms Tötöp-lapheung, md.
;
ook

Djarak-pati
, j.

Hout voor pakkisten misschien bruikbaar.

Homalanthus spec. B. — In Madioen bij Ngëbël zonder inl.

naam of soms ? Toetoep
, j. geheeten

;
bij Pantjoer

in Bësoeki ?Tbtöp-pötèh
,
md. of Totop-lapheung

,
md.

en op het Idjèn-plateau (Bësoeki): Djarak-pati-gede j.

Hout onbruikbaar.

320. SAPIUM R. Browx.

Sapium spec. — In Bantën en de Preanger constant Dawblang
,
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s. geheeten
;

en daar aan de meeste inlanders goed be-

kend. — In Midden-Java weinig, en bijna alleen onder

zeer locale namen bekend; bijv. Dënoala
,

j. bij Soebah

in Pekalongan
;

? Sembirit, j. en Rawan, j. bij Këdoeng-

djati en ? Areng-arëngan
,

j. bij Karangasëm in Grrobo-

gan (Samarang). — In Tëgal constant Dawolang
, j.

Hout voor pakkisten. Niet in groote afmetingen.

321. EXOECARIA L.

Exoecaria spec. — Menengan
,

j. bij Poegër in Z. W. Bësoeki

en in Banjoewangi een vaste, algemeen bekende uit-

sluitend aan deze soort gegeven inl. naam. — Namen
in Midden- en Oost-Java veelal zeer locaal: Gêtah

,

j. bij Tjilatjap (Zuid-Banjoemas)
;

? Bëtah, j. of ? Bë-

tahan
,

j. in Noord-Pèkalongau
;

? Bmtaos-laoet, s. bij

Bale-kambang in de Djampangs (Preanger)
;
Boeta-

boeta
,
ml. of Kujoe-boeta-boeta

,
ml. in sommige groote

kustplaatsen. — Bij Soembërwaroe in N. O. Bësoeki

Malëngan
,
md.

Het kernhout dient soms als wierookhout. Het sap

veroorzaakt, wanneer het in de oogen geraakt, blind-

heid en de boom wordt daarom ongaarne gekapt. —
Niet in groote almetingen.

322. SAUROPUS.

Sauropus spec. — Imër
,

j. bij Ngëbël in Madioen. — Zelden

een kleine boom
;
meestal een heester. — Determina-

tie nog onzeker.

Hout onbruikbaar.

Behalve de hierboven opgesomde species bevinden zich nog in

mijne herbarium een 10-tal soorten, welke hoogst waarschijnlijk

tot de Euphorbiaceae belmoren, doch waarvan door de onvolledigheid

van het herbarium het geslacht door mij nog niet bepaald kon wor-

den. De meeste dier soorten hebben geen inl. namen. Slechts bij

de volgende was dit wel het geval Endög-Endögan
, j. bij Tjilatjap

(Banjoemas) en Heutjip
,

s. bij Palaboehan in Zuid-Preanger. De
laatste naam beantwoordt misschien aan Adenocrepis (= Beccaurea).
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323. Cultuurboomen

:

PHYLLANTHUS L.

Phyllanthus spec. — Tjërme
, j. ml.

;
Tjerniè

,
s.

Hout onbruikbaar.

RACCAUREA Lour.

Baecaurea spec. — Këpoendoeng
, j.; Kapoendoeng

,
s.

;
Këpoen-

doeng
,
ml.

;
Mèntèng

,
s.

Hout voor pakkisten. Om de eetbare vruchten zelden

gekapt.

ANTIDESJIA L.

Antidesma spec — IFoe»?, j. ml. s.
;
Hoeni

,
s.

;
Boernèh

,
md.

Hout voor pakkisten. Om de eetbare vruchten zelden

gekapt

HEVEA Aubl.

Hevea spec. — Zonder inl. naam.

Hout voor pakkisten? bruikbaar. Om het caoutchouc

leverende sap zelden gekapt. Daarbij nog zeer wei-

nig geplant.

.IATROPHA L.
(
Ciircas

)

Jatropha spec. — Djarak, j. ml.; Djarak-pagër
, j. Djarak-tjina

,

ml. j. — De inlandsche namen van deze soort veelal

verwisseld met die van den Wonderolie-boom {Ricinus).

Hout onbruikbaar.

PROTON L.

Croton spec. — Ki-malakian
,

s. in de Zuid-Preanger. Van deze

soort komt de bekende Croton-olie. — Misschien is deze

soort dezelfde als boven Croton spec. C. genoemd werd.

Hout onbruikbaar; om de vruchten, die als vischver-

gift zeer gezocht zijn, zelden gekapt.

PODIAEEM Rumph.

Codiaeum spec. — Kroton
,

kollandsch, ml.
;
— Poering

,
j. in

Banjoewangi. Meestal een heester.

Hout onbruikbaar.
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MANIHOT Adans.

Manihot spec. — Op Java door de Europeanen Caoutchouc- Ma-

nihot
,
genoemd. — De Cassave- Manihot blijft op Java

heesterachtig en is daarom hier niet opgenomen.

Hout onbruikbaar. Om liet caoutchouc leverende sap

zelden gekapt.

RICINUS L.

Ricinus spec. — Djarak
, j. ml.; Wonderolieboom of Ricinus-

olieboom. — Van deze soort wordt de Castor- of Ricinus-

olie verkregen (vergelijk boven onder Jatropha).

Hout onbruikbaar.

HURA L.

Hura spec. — Boeta-boeta
,
ml. in Batavia.

Hout voor pakkisten wellicht bruikbaar. Aangezien

het sap in de oogen geraakt blindheid veroorzaakt,

wordt deze boom ongaarne gekapt. — Zeldzaam geplant.

EUPHORBIA L.

Euphorbia spec. — Tikel-baloeng
, j. ;

Kajoe-oerip
, j. ;

Thelisbh
,

md.

Hout onbruikbaar.

324* URTICACEAÉ.

324. CELTIS L.
(
Solenostigma).

Celtis spec. A. — Ki-tamiang
,

s. in bijna de gekeele Preanger

constant. Bij Pangèntjóngan op den G. Galoenggoeng

soms Ki-djeunghil
,

s. — Bij Tjibódas (Hort. Bogor.) op den

G. Gede wordt beweerd, dat deze soort een soort van

Kajoe-tai
,

s. zou opleveren; dit komt mij zeer twijfel-

achtig voor. Het echte Kajoe-tai
,

ml. (
Stinkhout) is

door mij in Atjeh op Poeloe Bras gevonden en is wel

van Celtis afkomstig, doch niet van een op Java wild-
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groeiende species. — Inl. namen in Oost-Java constant:

Télitig

,

j. op den G. Wilis in Madioen en Taritig

,

j.

;

Tarèteg

,

md. in Bësoeki (o. a. bij Pantjoer en Sëmpblan).

— In Midden-Java o. a. op den G. Oengaran aan de

meeste inlanders bij name onbekend of door locale onzekere

namen aangeduid.

Hout voor pakkisten. Soms in zeer groote afmetingen

en in groote hoeveelheden.

Celtis spec. B. — Inl. namen zoowel in West- als in Midden-

en Oost-Java bf geheel onbekend of zeer locaal en onbe-

trouwbaar. — Vaak met andere boomsoorten verward.

Hout misschien voor pakkisten bruikbaar; niet in

groote afmetingen.

325. TREMA Bl. (Sponia).

Trema spec. 2 — 3. — Anggroeng

,

j.; Angkhroeng

,

md.
;
Koeraj

,

s. — Vaste namen. — Bij uitzondering een dezer namen ook

aan de volgende soort, doch aan geen andere boomsoorten

gegeven.

Hout der (beide) grootste soorten voor pakkisten ge-

schikt; der kleine soort onbruikbaar.

326. PARASPONIA Bl.

Parasponia spec. — Anggring

,

j. in Midden-Java. — Soms ook

? Anggroeng

,

j. geheeten.

Hout onbruikbaar.

327. GIRONNIERA Gaudich.
( Galiimpita).

Gironniera spec. A. — In Zuid-Preanger en Banten constant

Ki-boeloe

,

s. — In Midden- en Oost-Java door mij

nog niet gevonden.

Hout bruikbaar voor pakkisten.

Gironniera spec. B. — In Z. W. Bësoeki bij Poegër en in Ban-

joewangi Woeloeh

,

j. ;
Woelöh

,
j. of Sölö, j. ;

in

Pëkalongan bij Soebab meestal Woelöh, j.; Woeloeh

,

j. of Woeloehan
, j. — Met den naam Woelöh,, j. wordt
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in Samarang bij Kedoeng-djati dikwijls Parinarium

scabrum Hassk. aangeduid, deze gelijkt in blad veel

op deze Gironniera-soort.

Hout misschien bruikbaar voor huishouw. Voor pak-

kisten geschikt.

328. STREBLUS Lour.

Streblus spec. — Seroet
,

j. — In de laagvlakte van geheel Mid-

den- en Oost-Java een zeer vaste, aan de meeste

inlanders bekende naam. — Op één standplaats echter,

n. 1. in de bergstreken van Tegal wordt een Mallotus
,

welke in blad bedriegelijk op deze Sreblus gelijkt,

ook Seroet
, j. genoemd. — In West-Besoeki constant

Pelèh
,
md.

Hout onbruikbaar.

329. FICES L.
(
Covellia

;
Uros tigma

;
Sgnoecia

;
Pogonotrophe).

Het aantal wildgroeiende vijgenboomen bedraagt op Java volgens

mijne schatting een 60— 70-tal. Bijna al die soorten hebben inland-

sche namen.

Sommige dier inl. namen beantwoorden uitsluitend aan één enkele

species, andere namen hebben op een groep van op elkaar gelijkende

soorten betrekking. Het laatste is het geval met de meeste, echter

niet met alle soorten van het ondergeslacht Urostigma Kixg.

In het onderstaande overzicht zal tot beter verstand van den om-

vang def inl. namen de rangschikking der soorten zooveel mogelijk

naar die namen zelf plaats hebben. Soorten die door de inlanders

veelvuldig met elkander verward en dikwijls met slechts één naam

aangeduid worden, zullen daarom hier tot één groep gebracht worden,

Door het voortgezet onderzoek der javaansehe bossehen komt het mij waar-

schijnlijk voor, dat de in de literatuur vermelde, en ook in het Natuurk. Tijdschr.

v. N. I. 1. e. genoemde geslachten Pseudostreblus Burm.
;
Taxotrophis Bl., Phyllo-

chlyamys BüRM.
;

Sloetia T et B., Pouzolzia Gaud.
;
en Boehmeria Jacq. op Java

óf in het geheel niet of niet door wildgroeiende boomachtige soorten vertegen-

woordigd zijn.

Door King (G.) worden in zijn Species of Ficus ongeveer 55 boomvormige

inheemsche soorten reeds voor Java vermeld.
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bijv. Boeloeh
, j.; Kiara

, j.; Djëraka
, j.; terwijl sommige soorten als

Gbndang
, j. ;

Ló/i, j.; Rëmplas^j. enz., welke door de inlanders slechts

zelden met andere species verward worden, hier afzonderlijk behan-

deld zullen worden.

Ficus spec. A. — Löh, j.; Lo
, j. ;

Arak
,
md.

;
Elo

, j.; Lbwa, s.

— Inl. naam aan bijna alle inlanders bekend en uitsluitend

voor deze species gebezigd.

Hout voor pakkisten. Rechte stammen echter zeer

zeldzaam. Om de eetbare vruchten zelden gekapt.

Ficus spec. B. — Gondang
, j. s.

;
Khoentheueng, md

;
Kbndang

,

s.
;

Goendatig, j. s.
;
Koendang, s. — In enkele streken wor-

den nog een paar variëteiten (of ? soorten) onderscheiden

Gondang-idjo
, j. ;

Gondang-poetih, j. en Köndang-lèlès
,

s.

De laatste soms alleen Lèlès, s. genoemd. — De eerstge-

noemde 5 namen zijn zeer algemeen bekend en gelden bijna

altijd voor ééne soort. — Door de eetbare vruchten en de

uit het melksap verkregen was
(
Lilin-gondang

,
s. j.) is

deze Groote was-vijgeboom aan de meeste inlanders goed

bekend. Bij Tjilatjap worden 3 variëteiten onderscheiden

;

Gondang-ijarat j. ;
Gondang-idjo

,
en Gondang-kasèh

, j.

Hout voor pakkisten. In zeer groote afmetingen en in

groote hoeveelheden. Om de eetbare vruchten en het

was opleverende melksap in enkele streken ongaarne

gekapt.

Ficus spec. C. — Ki-tjiat
,

s.
;

Awar-awar
,

j. — Vasté aan de

meeste inlanders bekende namen. Geen andere soorten

aldus genoemd. — In de Zuid-Preanger heet een Nauclea-

soort Ki-tjaat
,

s. — In N. O. Bësoeki Lambileung
,
md. of

Kalang-bibang
,
md.

Hout onbruikbaar.

Ficus spec. D. — Walèn
,

s. in geheel West-Java een aan de

meeste inlanders bekende en uitsluitend aan deze soort,

gegeven naam. — In Oost- en Midden-Java of alleen onjjpr

locale onzekere namen öf geheel onbekend. — Bij Simpar

in Tëgal Kbpèng
, j.; bij Ngebël in Madioen onbekend

;
op
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den G. Oengaran Ampelas-bawang
, j.; bij Pantjoer in Be-

soeki Ampère, md. De drie laatste namen gelden ook voor

andere boomsoorten. — Bij Buitenzorg soms Gambir-oetcm,

ml. geheeten. Deze naam echter ook aan eenige andere

plantensoorten gegeven.

Hout onbruikbaar.

Ficus spec. E. — Rëmplas, j. ;
in Midden- en Oost-Java zoo goed

als uitsluitend aan deze soort gegeven naam. — Ampelas,

s. md. meestal en indien zonder tweeden naam er achter,

bijna uitsluitend voor deze bekende soort gebezigd. — Soms

„ Schuurbladeren” genoemd om de op Java voor polijsten en

schuren gebruikte bladeren.

Hout onbruikbaar.

Ficus spec. F. — Gambiran
,

j. bij Tjandiroeboeh in Samarang;

een locale, doch vaste naam voor deze soort, die in

de Preanger bij Palaboehan Kinra-gambir
,

s. heet. —
In sommige streken van Midden-Java tot Boeloe

, j.

gerekend.

Hout onbruikbaar.

Ficus spec. G. — Ltsës, j. in Madioen bij Ngëbél, bij Pare in

Këdiri en in Banjoewangi bij Ragadjampi Letjes
,

j.
—

Beide vaste, doch locale namen. Nogal zeldzame boom.

Hout voor pakkisten. In reusachtige afmetingen.

Ficus spec. H. — Loewing
, j. ;

Bisörb, s. — Beide zeer vaste,

aan de meeste inlanders bekende, uitsluitend aan deze

soort gegeven namen. — Bij Soembërwaroe in N. O.

Bësoeki Kröngrbng
,
md.

Hout onbruikbaar.

Ficus spec. I. — Wilada
, j. ;

Lada
, j.; Beunjing

,
s. — Sëmpöl

,

md. of Simpöt, md. bij Pantjoer in West-Bësoeki. — De drie

eerste namen zeer vast en aan de meeste inlanders bekend.

Zelden met andere boomsoorten verward.

Hout onbruikbaar.
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Ficus spec. J. — Karèt
,

s. — Bij Palaboehan in Zuid-Preanger

en in Zuid-Bantën. — Zeer vaste naam.

De boom bijna nooit gekapt om het gomelastiek leve-

rende melksap.

Ficus spec. K. — Ilat-ilat
, j. ;

Lat-ilatan
, j,; llat-ïlatan

, j.;

vaste, doch met uitzondering van Banjoewangi, slechts aan

weinige inlanders bekende namen. — Tjhileu-kërphoej
,

md. in West-Besoeki. — Pnngsör
,

s. bij Sanggrawa en

Palaboehan in de Preanger. — Deze soort soms met andere

boomsoorten verward; soms tot ? Woeroe, j. of ? Boeloe,

j. gerekend.

Hout voor pakkisten. In zeer groote afmetingen.

Ficus spec. L, — Sampejan
,

j. in Banjoewangi bij Ragadjampi;

locale, doch zeer vaste naam. — Andere groeiplaats mij

niet bekend.

Hout zeer geschikt voor pakkisten.

Ficus spec. M. — Ki-kbnèng
,

s. bij Pangèntjongan op den Gr.

Galoenggoeng en Ki-Jcantèh
,

s. bij Takoka in de Djam-

pangs (Preanger). — Bij Pringamba in Banjoemas Tjëli-

lirtg
,

j. — Bij Ngëbël in Madioen en bij Pantjoer in Bësoeki

aan de inlanders bij name geheel onbekend. — Bij Pala-

boehan in Zuid-Preanger ? Kërtaoe
,

s. — Yan alle andere

javaansche Ficus-soorten is deze soort dadelijk te herken-

nen aan het zeer bittersmakende
,
citroengele melksap.

Hout voor pakkisten. Nogal zeldzame boom.

Ficus spec. N. — Waring in, j. ml. Wringin
, j. ;

Ringin
, j.;

Bringèn
,
md.

;
Tjaringin

,
s. — Enkele malen geldt een dezer

namen ook voor een paar naverwante species.

Hout onbruikbaar.

Ficus spec. O. — Hamèrang
,

s. of Hambèrang
,

s.
;
— Bij Pring-

amba in Banjoemas Kebek-poetih
, j. — Een naverwante

Ficus heet in Banjoemas Këbëk
,

j. — Indien achter den

naam Hamèrang
,

s. geen tweede naam staat, geldt deze

bijna altijd alleen voor deze soort, welke door mij niet
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oostwaarts van Samarang is waargenomen. Door de uit

het sap gemaakte was
(
Lilin-hamèrang

,
s.) is deze Kleine

ivas-vijgeboom
,
aan de meeste inlanders goed bekend (Ficus

fnlva Reinwt.)

Hout onbruikbaar.

Ficus spec. P. — Hamerang-minjak
,

s. of Hamerang-leutik
,

s.

;

in de Preanger. Door sommige inlanders veelal ook

alleen Hambèrang
,

s. genoemd. In Z. W. Bantën bij

Tjëmara Ki-sohang
,

s. of ? Koejang
,

s.
;

bij Palaboehan in

Z. Preanger Seuhang
,

s. — De laatste 3 namen locaal
;
de

drie eerste algemeen in gebruik in bijna de geheele Pre-

anger. — In Midden-Java Kêbëk
, j. of Këbak

,
j. echter in

Tëgal Kebek-bèrang
,
j. of ? Bèrang

,
j. — Beide laatste namen

locaal, de twee vóórlaatste algemeen in gebruik. — In

Bësoeki bij Pantjoer Kalöng
,
md.

;
elders beet een Sterculia

aldus. In Oost-Java weinig bekend. (Ficus alba Reinwt.)

Hout onbruikbaar.

Ficus spec. Q. — Inl. namen als de voorgaande soort Ficus

spec. P. — Deze soort is in Oost-Java zeer weinig bekend.

— (Ficus hirta Reinwt.)

Hout onbruikbaar.

Ficus spec. div. — Een groot aantal Ficus-soovten van bet onder-

geslacht Urostigma King worden door de Soendaneezen tot

bet inl. „geslacht” Kiara
,

s. gebracht en de onderschei-

dene soorten door het daarachter plaatsen van een twee-

den naam aangeduid; bijv. Kiara-gede
,

s.
;
Kiara-djing-

kang
,

s.
;
Kiara-bèas

,
s.

;
Kiara-boenoet

,
s.

;
Kiara-rambaj

,

s.
;
Kiara-tapök

,
s. enz. — Aan dit ondergeslacht Kiara, s.

beantwoorden min of meer de javaansche namen Boeloe

,

j.; Amboeloe
, j. ;

Djeraka
, j.; Gedat ,]. ;

Bergedat,]. (in Sa-

marang)
;
Brekat

, j. ;
Koivang

,

j. ;
Woenoet, j.; Sëprèh. j.;

Prèh
, j.; Iprèh

, j.; Jpe, j.; Panggang
,

s.
;
Krasak

,

j. md.

;

Amphoeloeh
,
md. -- Door het achtervoegen van een twee-

den naam worden ook hier de soorten onderscheiden.

Doch evenals in West-Java, worden ook in Oost- en

Midden-Java sommige soorten herhaaldelijk door de in-
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landers met elkander verwisseld en heeft daarom dikwijls

alleen de eerste naam waarde.

De volgende namen werden nog door mij van Ficus-

soorten genoteerd: Bij Këdoengdjati in Samarang: Oejah-

oejahan
,

j. en Bibis
, j. ;

de laatste naam wordt soms ook

aan een Diospyros gegeven. — In de Preanger : bij Palaboe-

kan : Pè-èr, s. en Dmndang
,

s.
;

bij Pangèntjöngan Pèrèng
,

s.
;

bij Sanggrawa Köpèng
,

s. — In Bantën aan liet Danoe-

„meer” Djawaj, of Ki-djadjaivaj
,

s. — In Bësoeki bij Sëm-

polan Anjang
,
md. en Langpangkheun

g

,
md. — InMadioen

bij Slahoeng (Panaraga) heet ééne Fiats -soort constant

Apah-apah
, j. (niet Apd-dpd

, j.), terwijl Add-dpd
, j. in

Samarang en Djapara de naam is van een kleine heester

uit de familie der Leguminosae.

Niet zelden worden twee der bovengenoemde namen

vereenigd
;

bijv. Löh-gondang
, j. (Banjoewangi)

;
Kiara-

höwang
,

s. (Bantën) Brekat-ipèh
, j. (Djapara).

Van geen enkele der onder Ficus spec. div. genoemde

soorten is het hout voldoende duurzaam om voor huis-

houw of meubels te kunnen dienen. Van sommige is

het hout misschien voor pakkisten te gebruiken.

330. ANTIARIS Leschen.

Antiaris spec. A. — Anijar
,

j. in Z. W. Bësoeki en Banjoewangi.

— De giftboom van Oost-Java.

Hout voor pakkisten bruikbaar. Sap zeer gevreesd en

daarom bijna nooit gekapt. Daarbij zeer zeldzaam.

Antiaris spec. B. — Anijar
, j. in Samarang en Banjoewangi.

Deze soort is niet giftig.

Hout voor pakkisten.

Antiaris spec. C. — ? Boeloe-baloeng
,

j. bij Tjandi-roeboeh in

Samarang. Onzekere zeer locale naam. Deze soort is

niet giftig.

Hout als soort B.

331. CUMtAim Trécul.

Cudrania spec. — Tégerang
,

j. in Bësoeki. — Zeer vaste uit-



(331—332) — 121 — (Urticaceae)

sluitend aan deze soort gegeven naam. Meer klim-

mende heester dan boom.

Hout in de inland sehe ververij veel gebezigd. Alleen

in kleine afmetingen. In veel streken de volwassen

planten uitgeroeid.

332. ARTOCARPUS Forst.

Artoearpus spee. A. — Teureup
,

s.
;
Treup, s.

;
Tërep

,
s.

;
Bëndd

,

j.; Kökap
,
md. — Alle zeer vaste, aan de meeste

inlanders bekende, uitsluitend aan deze soort gegeven

namen. — In Banjoewangi worden soms 2 variëteiten

onderscheiden: Bëndd-ivingkd
,

j. en Bëndd-loeloep, j.

Hout bruikbaar voor huishouw; maar niet bijzonder

duurzaam; uitmuntend voor pakkisten. In zeer groote

afmetingen.

Artoearpus spec. B. — Kërtaoe
,

s. of Kërtö
,

s. bij Taköka in de

Djampangs (Preanger). — Zeer zeldzame boom.

Hout voor ? huishouw. Zeldzame boom.

Artoearpus spec. C. — Tiivoe-landak
,

s. bij Tjemara in Zuid-

west Bantën. Locale, vaste naam voor deze zeer

zeldzame soort.

Hout voor huishouw. Zeldzame boom.

Artoearpus spec. D. — Zonder vaste inl. naam bij Poeger en

Bësoeki. Zeer zeldzame boom.

Hout voor huishouw op Sumatra; op Java zeer zelden

gebruikt.

Artoearpus spec. F. — Sëmbir
,

j. bij Pringamba in Oost-Ban-

joemas; onzekere zeer locale naam van deze zeer

zeldzame soort (misschien dezelfde als soort D.)

Hout missehien voor huishouw bruikbaar.

Artoearpus spec. E. — Nangka
,

s.
;
Nangkah

,
md.

;
Nangka-

leuweung
,

s.
;
Nangka, j.

Hout duurzaam
;

voor huishouw uitmuntend
;

voor

meubels bruikbaar. Om de eetbare vruchten zelden

gekapt.
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Artocarpus spec, Gr. — Boeloe-angkd, j. in Banjoewangi bij Litjin.

— Yaste locale naam.

Hout misschien voor huishouw bruikbaar. Zeer zeld-

zame boom.

Artocarpus spec. H. — Poesar
,

s. of Peusar
,
s. bij Palaboekan in

Zuid-Preanger. Locaal vaste naam.

Hout voor pakkisten.

Artocarpus spec. I. — Poeroet
,

s. j. bij Palaboekan in Zuid-

Preanger, bij Tjilatjap in Zuid-Banjoemas en bij

Tjëmara in Z. W. Bantën.

Hout voor pakkisten.

333. LAPORTEA Gaüdich.

Laportea spec. div. — Brandnetelboom
;

Poeloes
,

s.
;

Këmadoe
,

j. ;
Kemathoeh

,
md.

;
Lutëng

, j. — Ter aanduiding

der soorten wordt dan daarachter nog een andere

naam gevoegd. Deze tweede naam is veelal locaal.

In enkele streken wordt één der Laportea-soorten met

een afzonderlijken naam aangeduid, waarin de eerst-

genoemde 3 „geslachts”-namen ontbreken.

Hout van soort A bruikbaar voor pakkisten; der ove-

rige soorten onbruikbaar. Deze boomen worden on-

gaarne gekapt, doordat de bladeren even erg als of

nog erger dan brandnetels branden.

Laportea spec. A. — Pëngd
, j. bij Ngëbël op den G. Wilis in

Madioen. — Djingkat
, j. bij Pare in Këdiri; — In Ban-

joewangi Latëng-këbo
, j.; bij Sëmpölan in Bësoeki soms

alleen Kemathoe
,
md. soms Këmathoe-Jcerboej

,
md. — In

West-Java door mij niet gevonden. — In Tëgal zeer

zeldzaam
;

daar weinig bekend aan de inlanders en

om de gelijkenis der bladeren met Tetrameles spec.

soms Winong
, j. genoemd. — (Laportea peltata Gaud).

Laportea spec. B. — In Midden-Java meestal Këmadoe-kerbo, j.

of Këmadoe-maisd
,

j. — In Tëgal, Banjoemas bij Prin-
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gamba Broenja
, j. of Këmadoe-broenja

, j. — In Tegal

Këmadoe-kërbo
, j. of Këmadoe-broenja

, j. — In Bësoeki

bij Sëmpolan Këmathoe-kërboej

,

md. of alleen Kemathoe,

md. — (Laportea amplissima Miq).

Laportea spec. C. — Kemadoe
, j. in Samarang, Pèkalongan en

Tegal. — Bij Kedoengdjati in Samarang Kemadoe-

lcebo
, j.

Laportea spec. D, — Door mij alleen in Bësoeki gevonden.

Daar bij Sëmpolan constant Kémadoe-kèdang
,
md.

;
bij

Ragadjampi in Banjoewangi Latëng-sapi
, j. of Latëng-

goenoeng
, j. bij Poeger in Z. W. Bësoeki Latëng

, j.

of Latëng-kidang
,

j. — (Laportea stimulans Miq).

Laportea spec. E, — Bij Sempölan in Z. W. Bësoeki Këmathoeh
,

md. of Kêmathoeh-kètheung
,
md. — In Banjoemas bij

Pringamba Kemadoe
, j. — ( Laportea cosfata Miq.)

Laportea spec. F. — Poeloes
,

s. vaste naam in geheel Bantën

en de Preanger. — Bij Palaboehan en Tjibödas (Hort.

Bogor.) Poeloes-djlatrang
,
s. — In Midden-Java Kemadoe

,

j.; Kemadoe-sapi
, j.; Kemadoe-kidang, j. of Madoe, j.

—

Bij Sëmpolan in Z. W. Bësoeki Këmadoeh-ködók
,
md. (?)

j. — (Laportea oblongata Miq.)

334. PIPTURUS Wedd.

Pipturus spec. A. — Ki-tjamoen
,

s. bij Palaboehan in Zuid-

Preanger. — Laive
, j. in Banjoewangi. - Wèlawèan

,
md.

bij Sëmpolan in Z. W. Bësoeki. — In Samarang bij

Këdoeng-djati ? Trëmbësi
, j. — Bij Karangasëm in Gro-

bagaii Gëdrëg
, j. — In Madioen bij Ngëbël Toetoep-

tvësi, j. — In Tëgal tot Toetoep

,

j. gerekend om de

groote gelijkenis der bladeren op de echte Toetoep
,

j.-soorten.

Hout onbruikbaar.
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Pipturus spec. B, — Ki-beunteur
,

s. in Oendjoeng-koelön in Z.

W. Banten. Zeer zeldzame boomheester. Naam alleen

locaal van waarde. (Zie verder Leucosyke). — Deter-

minatie onzeker.

Hout onbruikbaar.

335. VILLEBRUNEA Gaüd.

Villebrunea spec. — Nangsi
,
s.

;
Djoerang

,
j. in West- en Midden-

Java. — Vaste algemeen bekende namen. — Bij Pan-

tjoer in Besoeki Pêlangköngan
,
md.

;
locale naam.

—

Bij Sëmpölan in Z. W. Besoeki
;
Markalemaran

,
md.

Eveneens locale naam. — Niet zelden, vooral in de

lagere streken, inlandsche naam onbekend.

Hout onbruikbaar.

330. MAOUTIA Wedd.

Maoutia spec. — In Midden-Java meestal Walik-angin, j. (even-

als eenige andere boomsoorten). — Op sommige plaatsen

daar echter onder locale namen bekend: Prèngpèng, j.

in Oost-Banjoemas en Zuid-Pëkalongan
;
Kebentër

,
j. bij

Simpar in Tegal. — Ki-beunteur
,

s. in de Preanger;

evenals Leucosyke spec.

Hout onbruikbaar.

337. DEBREGEASIA Gaüd.

Debregeasia spec. — Ki-töngöh
,

s. in de Preanger bij Pangèn-

tjöngan. — Töngöh
,

j. in Tegal op den G. Slamat. —
In Madioen bij Ngëbël ? Mentjoegan

,
j. — Bij Pan-

tjoer op het Raoeng-Idjèn geb. in Besoeki Tèntjögan
,

md. — Al deze namen zijn weinig bekend en locaal.

—

In Midden-Java soms ? Oerang-oerangan
,

j. Aldus

echter ook andere boomsoorten soms genoemd.

Hout onbruikbaar.

338. LEUCOSYKE Z. et M.

Leucosyke spec. 2. — Ki-beunteur
,

s. in de Preanger
;

bij Pala-

boehan echter ? Ki-paruj
,

s. De eerste naam nogal
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constant en algemeen, de laatste onzeker en weinig

bekend. — Bij Negbel in Madioen Walikangin, j.

—

Bij Tjilatjap in Banjoemas: Prèngpèng, j. — Bij Pring-

arnba in Banjoemas Mlanijogan
, j. — Bij Soerdja in

Pëkalongan Parèngpèng-këbo
, j.

Hout van beide soorten onbruikbaar.

338 * Cultuurboomen

:

Artocarpus spec. A. — Kloewih
,

j. en Soekoen
,

j. De laatste is

een variëteit van de eerste zonder zaden. — In West-

Bësoeki heet Kloewih
, j. steeds Kblör

,
md. — In de

Preanger heet Kloewih
, j. steeds Kaleuwih

,
s. of

Timboel
,
terwijl Soekoen

, j. daar eveneens Soekoen
,
s.

genoemd wordt. — (Artocarpus incisa Lixn. f.)

Hout voor pakkisten; om de eetbare vruchten zelden

gekapt.

Artocarpus spec, B. — Verschillende variëteiten, bijv. Nangka
,

s. en Nangka-boeboer
,

s.
;
Nangka

, j. en Ndngkd-

tjelhig
, j.; Nangka-boeboer

,
j. — In Z. W. Bantën:

Nangka-salak
,

s.
;

Nangka-boeboer
,

s. en Nangka-

tjangkoewang
,

s. — (Artocarpus integrifolia L.)

Hout als Artocarpus spec. E.

Artocarpus spec. C. — Tjëmpëdak
,

s. ml. Uitsluitend in West-

Java. (Artocarpus polypliema Pers.)

Hout voor pakkisten
;
om de eetbare vruchten zelden

gekapt.

Morus spec. — Babasaran
,

j. ml. s. — Javaansche Moerbei-boom.

Hout onbruikbaar; om de eetbare vruchten zelden gekapt.

Broussonetia spec. — In Madioen bij Panaraga: Kajoe-gloegoe
,

j. Locale vaste naam. — Elders heet de stam van

sommige palmsoorten Gloegoe
, j.

Hout onbruikbaar. Om de schors, welke bij PanaragS

in Madioen tot fabricatie van sjavaansch” papier dient,

zelden gekapt. Alleen in Madioen veel aangeplant.
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339* JUGLANDACEAE.

339. ENGELHARDTIA L.

Hout van al deze soorten voor pakkisten. Soms in

groote afmetingen en groote hoeveelheden te krijgen.

Engelhardtia spec. div. — Ki-hoedjan
,

s.
;

Ki-këpër
,

s.
;
beide

in de Preanger nogal algemeen bekende en nogal

vaste namen. Soms met locale namen bijv. bij

Tjibödas op den Q-. Gëde Ki-soerèn
,

s. —
;
met

andere woorden gelijkend op Soerèn
,

s. ( Cedrela

spec.) — In Midden-Java meestal met een der vol-

gende namen aangeduid : Marasawa
,

j. in Madioen

bij Ngëbel. — Klimasawa
, j. of Mesdwd

, j. in Oost-

Banjoemas. — Mesdwd
, j. in Madioen, Banjoemas

en Zuid-Pëkalongan. — Sawa
, j. op den Dièng in

Bagalèn. — Grincjging
,
j. in Tëgal op den G. Slamat.

— In Bësoeki aan de inlanders meestal bij name

onbekend
;
soms met localen, aan weinigen beken-

den naam Kalipdpd
, j. op het Idjèn-plateau. — In

Samarang op den G. Oengaran: Woeroe-sdwd
, j.

— De bovenstaande namen beantwoorden in Oost-

en Midden-Java alle aan één soort; in West-Java

aan 2 of 3 soorten. Op Taköka (Preanger) heet

de eene soort Ki-këpër
,

s. en de andere Ki-hoedjan

,

s. — Elders worden in de Preanger een dezer beide

namen voor dezelfde soort gebezigd.

340* MYRICACEAE.

340. M1RICA L.

Myrica spec. — Inl. namen in de meeste streken öf geheel

onbekend öf zeer locaal en weinig bekend. Slechts op

den G. Sëndara heeft de soort een aan de meeste in-

landers bekenden vasten naam, nl : Pitjisan
,

j. Echter
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wordt in Oost-Banjoemas soms ook Nauclea lanceolata

Bl. aldus genoemd. Locale namen: Woeroe-köntèt, j.

op den Gr. Praoe in Pekalongan; Mangkoan
,

j. op den

G. Merbaboe in Samarang.

Hout onbruikbaar.

341* SALICACEAE.

341. Hiertoe alleen een cultuurboom

:

SALIX L.

Salix spec. — Op den G. Dièng Kajoe-tjoemeti
,

j. op den G.

Galoenggoeng Ki-rölan
,

s. — Javaansche wilg of Javaansche

treurwilg.

Hout onbruikbaar. Zelden geplant.

342* CUPULIFERAE.

342. QUERCIJS L. (
Lithocarpus).

Hout van de meeste javaansche eiksoorten voor huis-

houw uitmuntend geschikt.

Quercus spec. div. — Bijna alle soorten worden constant Pasang
,

j. s. (in Midden-Oost- en West-Java) Kasang
,
md. of

Masang md. (in Oost-Java) genoemd. Die naam beant-

woordt dus vrij wel aan het geslacht Quercus
,
L. —

Door het daarachter plaatsen van een tweeden naam

worden de soorten door de inlanders onderscheiden

;

bijv. Pasang-kajang
,
s.; Pasang-bödas s.

;
Pasang-djambè,

s.
;
Pasang-tjèlèng

,
s.

;
Pasang-parèngpèng

,
s.

;
Pasang-

batoe
,

s.
;
Pasang-lawe

, j. ;
Pasang-tangdgd

, j. ;
Pasang-

baloeng
, j. ;

Masang-binèk
,
md., enz. — Bij het bezigen

dezer inl. „soortsnamen” hebben echter meestal zooveel

vergissingen plaats en bestaan zoovele locale verschillen,
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dat het raadzaam is als regel aan te nemen op deze

namen niet voor de determinatie der speciesnamen te

vertrouwen. In het gebruik van den „geslachtsnaam”

vergist de inlander zich echter zóó zelden, dat de namen

Pasang
, j.; Kasang

,
md. en Masang

,
md. zoo goed als

altijd alleen aan Quercus-soovten beantwoorden.

Er zijn echter een paar (IwereMS-soorten, welke namen

dragen, waarin die geslachtsnamen steeds of meestal

ontbreken; bijv. de volgende: Boetaroewa
,

s.
;
Kajartg

,

s. en Tangögö
,

s. in de Preanger
;
Mranak, j. of Pranak,

j. op den G. Praoe in Pëkalongan en den G. Moeria

in Djapara; Wrakas
, j. bij Ngebël in Madioen.

343. CAST.WÖPSIS Spach.
(
Castanea ).

Hout van al de javaansche kastanje-boom voor huis-

houw meer of minder geschikt; van Ki-hioer, s. en

Toenggeureuk, s. zelfs zeer geschikt. — Sanintën, s.

wordt ongaarne gekapt, omdat de_ zaden eetbaar zijn.

Castanopsis spec. div. — Voor elk der 4—5 soorten, welke van

dit geslacht op Java wilgroeiend voorkomen hebben

de inlanders geen gemeenschappelijken naam
;
maar

alle worden met afzonderlijke namen aangeduid,

waarbij dikwijls de eene soort met de andere ver-

ward wordt. Inzonderheid is dit het geval met de

in de Preanger Toenggeureuk
,

s. en Kalimbrbt
,

s.

genoemd soorten. Het minst komen vergissingen

voor met Ki-hioer
,

s.
;
Rioeng-anak

,
s. of Ki-rioeng,

s. en Sanintën, s. of Sarangan
, j. — l)e laatste

naam kan in Midden-Java slechts aan één soort

beantwoorden n.1. aan Castanea argentea Bl.,

omdat zoover mij bekend is, dit aldaar de eenige

Castanea-soort is. In de Preanger en in Bantën

wordt wel is waar deze soort bijna altijd Sanintën
,

s. genoemd en vergissen de inlanders zich zelden in

den naam van dezen boom, wanneer hij vruchten

draagt (doordat dit op Java de eenige eetbare

kastanjes zijn) maar in het tijdperk, dat de boom

alleen bladeren draagt, wordt deze species door hen
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niet zelden met een der andere Castanea-soorten

verward. Bij het geven van den naam Ki-rioeng
,

s. of Rioeng-anak
,

s. (soms ook op het Pèngalèngan-

plateau Djara-anak, s.) vergissen de inlanders zich zel-

den, doordat deze soort o. m. zich nogal gemakkelijk

laat herkennen aan het groot aantal jonge loten,

welke den stamvoet meestal omgeven (en waarnaar

de boom ook door de inlanders zóó benoemd is).

In het algemeen hebben de hierboven vermelde

namen toch veel waarde, aangezien men bijna altijd

zeker kan zijn, dat het soorten zijn van het geslacht

Castanea. Het zijn dus min of meer geslachtsnamen.

De in Midden-Java op den G. Praoe Mranak
, j.

genoemde boomsoort, welke door Miquel in zijn

Flora Ind. Bat. nog tot Castanea Gaertn. gerekend

wordt is door King in zijne laatste werk over Cupuli-

ferae tot het geslacht Quercus gebracht (zie boven).

Bij Sanggrawa (Preanger) vond ik nog een eigen-

aardige Castanopsis-soort, welke aldaar onder den

localen onzekeren naam Tjèngul
,

s. bekend is. Die

naam beantwoordt elders ook aan een paar andere

boomsoorten.

344* G N E T A C E A E.

344. GVETU3I L.

Gnetum spec. — Tangkil
,

s. j. ;
Ki-tangkil

,
s.

;
Mlindjo

, j. Mé-

linjo
,

ml. — In Banjoewangi heet de boom, Bagoe
, j.

of soms ook Bagbr
, j. (? md.). De eerste naam geldt ech-

ter meestal voor de schors (Loeloep-bagoe , j.) De vruchten

heeten daar Mlindjo
, j. ;

de bloemen Tjengkarang
, j.

;

de bladeren 6’öA, j. — In Djapara heet de boom Trang-

kil
, j. — De naam Ki-tankil

,
s. geldt soms ook voor

een paar andere boomsoorten.

Hout onbruikbaar; zeer zelden gekapt om de voor touw
gebezigde schors en de eetbare vruchten en bladeren.
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845* CONIFERAE.

345. PODOCARPUS L’. Hér.

Podocarpus spec. A. — In de Preanger meestal Ki-tjemara
,

s.

(bijv. bij Tjibodas op den Gr. Gëde) oi Djamoedjoe
,

s. (bijv. in de Djampangs). Bij Pangèntjongan in

de afd. Limbangan Ki-hadès
,
s. De beide eerste namen

gelden uitsluitend voor deze species. (Podocarpus

cupressina R. Br.) — Op den G. Slamat in Tegal

Tjemard
, j.; elders heeten Casuarina-soorten aldus.

— In Madioen bij Ngébël Tjëmdrd-tikoeng
,
j. locale

naam. — In Samarang op den G. Oengaran Tjëmdrd-

rante
, j. ;

— in Bësoeki bij Pantjoer op bet Raoen-

Idjèn-gebergte Tjemarah-binèk md.; de beide laatste

locale namen.

Hout duurzaam fijn en zeer fraai; voor huishouw en

meubels uitmuntend geschikt. In reusachtige afme-

tingen en groote hoeveelheden te krijgen.

Podocarpus spec. B. — Bij Taköka in de Djampangs (Preanger)

Ki-malèla, s. — In Banten bij name geheel onbekend.

Hout fijn en duurzaam; voor huishouw en meubels*

Zeldzame boom. Niet in groote afmetingen.

Podocarpus spec. C, D. (en E?). — Inl. namen voor deze soorten

vaak de een voor den anderen gebezigd. In enkele

streken worden twee soorten echter goed uit elkan-

der gehouden
;

bijv. bij Pangèntjongan op den G.

Galoenggoeng in de Preanger Ki-mërak
,

s en Ki-

bima
,

s. — De overige namen zijn : Ki-poetri
,
in de

afd. Tjandjoer (Preanger)
;
Bimd

,
j. bij Soerdja in

Pëkalongan
;

Ki-lilin
, j. bij Tjibodas in de Preanger

;

Merakan
, j. bij Tjilatjap in Z.-Banjoemas

;
Mëleld

,

j. op den G. Slamat in Tegal en den G. Praoe in

Pëkalongan
;

P Kajoe-lëgèn
, j. op den G. Oengaran

in Samarang
;
Ki-pantjar

,
s. — Op den G. Galoeng-

goeng in de Preanger; Badin
, j. bij Pantjoer in Bë-

soeki
;

Kajoe-taoen
,

j. in Tegal op den G. Slamat;

Ki-sè-èl
,

s. bij Sanggrawa in de Djampangs (Prean-
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ger). — De naam Kajoe-taoen. j. geldt elders meestal

voor allerlei soorten van hout behalve Djati
, j.

(zoogenaamd wildhout). — De inl. namen in Midden-

en Oost-Java zijn voor deze soorten dikwijls geheel

onbekend en evenzoo de uitmuntende eigenschappen

van het hout van sommige dezer soorten. — Vele der

genoemde namen gelden ook voor andere boom-

soorten.

Hout van de grootste dezer soorten voor huishouw

geschikt; van de kleinste soort (Ki-bima ,
s.

;
Ki-mërak,

s.
;

Radin, md. van Pangèntjongan) voor huishouw

bruikbaar.

340. Cultuurboomen.

AGATHIS Salisb. (
Dammara).

Agathis spee. — Dammar
,
ml.

Hout voor ? huishouw. Zelden gekapte sierboom.

ARAICAKIA Juss.
;
CUPRESSUS L. en een paar andere uitheemsche

Coniferengeslachten komen op Java in tuinen van

Europeanen of in aanplantingen van het Boschwezen

gecultiveerd voor. Daarvan hebben de meeste geen

inl. naam of worden Tjemara
,
ml. genoemd, evenals

Casuarina-soorten.

347 * CYCADACEAE.

347. CYCAS Llnn.

Cyeas spee. — Pakis-adji
, j. in Banjoewangi. In het algemeen

worden verschillende varens Pakis
, j. genoemd.

Hout onbruikbaar.
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348* L I L I A C E A E.

348. CORDYLIYE Comm.

Cordyline spee. div. — In de Preanger: Hanjoeicang-kasintök
,

s. bij Sanggrawa; Hanjoewang
,

s. bij Palaboeban. —
Soewangkoeng

,
s. in Z. W. Bantën. — Locale en weinig

bekende namen. Inl. naam dikwijls onbekend.

Hout onbruikbaar.

349* 'PALMACEAE.

349. AREOA L.

Areca spec. div. — Pinang
,

s.
;
Djambe

, j. ;
Pènang

,
md.

Hout nagenoeg onbruikbaar.

350. PTYCI10SPERMA, Labill.

Ptychospei’ma spec. div. — Bimbing
, j.; Bidji

, j. ;
Lëmbidji, j.;

Anjawar
, j. ;

Menjawar
, j. ;

Pènang-rantèh
,
md. —

Elk dezer namen geldt voor meerdere soorten

van dit geslacht. — Op bet Pèngalèngan-plateau

Bingbing
,

s.

Hout onbruikbaar.

351. OYCOSPERMA Blume.

Oncosperma spec. — Gendiicoeng
,

j. bij Tjilatjap in Z. Ban-

joemas een vaste naam
;
— Èrang

,
s. aan Zuidkust

van Djampang-koelon (Preanger).

Hout zeer duurzaam; vooP huisbou w geschikt.

352. CARYOTA L.

Caryota spec. A. — Soewangkang
,

s. op het Pèngalèngan-pla-

teau in de Preanger.

—

Soewangkoeng,). of Sëmangkbng,

j. in Tegal en Banjoemas.

Hout misschien voor huishouw bruikbaar. Zeer zeld-

zame boom.
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Caryota spec. B. — Gendoeroe
, j. ;

Khenthoeroeh
,
md. — In Zuid-

Banjoemas soms ook Soewangkoeng
, j. — De eerstge-

noemde vrij algemeen bekend en bijna alleen voor deze

soort geldend.

Hout onbruikbaar.

353. CORYPHA L.

Corypha spec. — Gehang
, j. — De jonge bladeren (waaruit touw

gemaakt wordt) heeten in Banjoewangi Hagel
,

j. of

Hagél-gehang
,
j. — Tarigan-gebang

,

j. of Tarik-gehang
,

j. beet in Banjoewangi een uit een jong blad vervaar-

vaardigd regenscherm.

Hout onbruikbaar.

354. LIVISTOiYA R. Brown.

Livistona spec. 2 — (?) 3. — Sadang
,

j. s.
;
Sadèng, j. ;

Sading
, j.

;

— zeer vaste, uitsluitend voor soorten van dit geslacht

geldende namen.

Hout in Z. W. Bësoeki veelvuldig voor huisbouw ge-

bezigd; duurzaam en sterk. Van de in Banten groeiende

soort schijnt mij het hout minder deugdzaam toe.

355. BORASSUS L.

Borassus spec. — Siwalan
, j. in Midden-Java

;
Tal

, j. in Oost-

Java (Bësoeki) en Thriboeng
,
md. in Bésoeki. — Tjaoe-

tal
,

j. heet in Poegër (Z. W. Bësoeki) een drank uit

het sap van deze boomsoort vervaardigd
;
Angga-tal

,

j. of Angga
, j. heet daar de uit den stam van Borassus

verkregen Sago.

Hout alleen voor goten bruikbaar.

356. COCOS L.

Cocos spec, — Klapa-sara
, j.; Klapa-sara

,
s. in Z. W. Bantën

en in Banjoewangi aan de Zuidkust van het schiereiland

Poerwa; is de eenige inheemsche Cbcos-soort van Java;

wellicht de stamvorm van C. nucifera L. (zie hieronder

cultuurboomen).

Hout onbruikbaar.
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357. ARENGA Labill.

Arenga spee. A. — Aren
, j. — In Banjoewangi Lirang

, j. — In

Zuid-Preanger Arèn, s. of Kawoeng
,

s. (1)

Voor sommige deelen van dezen boom bestaan bij de

Javanen en Soendaneezen eigenaardige uitdrukkingen.

Bekapte stam: Roejoeng, j. s.
;

— blad met bladsteel, in

zijn geheel: Papak
, j. of Palapah

,
s. ;

—

middennerf

der bladslippen: Scidd, j. of Njèrè, s.
;
de stamvezels:

Doek, j. of Indjoek, s.
;
— schrijfstiften uit de dikke vezels

vervaardigd : Soeiva, j. of Haroepat
,

s.
;

— tonder uit de

jonge bastvezels gemaakt: Kawoel, j. of Loengloeng, s.;

stamtop met de nog niet ontloken bladeren Pbndöh-

arèn
, j. of Oemboet-kawoeng, s.

;
— de gemeenschappelijke

bloemsteel Lengen
,
s.

;
— bloemen: Dangoe

, j. rijpe vruch-

ten : Tjaroeloek, s. of Kolang-kaling
, j. ;

het sap dat uit

den afgesneden bloemsteel vloeit : Legen, j. of Lahang

,

s.
;
— touw uit arèn-vezels gemaakt : Tali-doek, j. ;

Tam-

bang-indjoek, s.
;

Tali-indjoek, s. of Gèmoetoe, ml.

Hout voor goten zeer geschikt; blijkens voorwerpen op

de tentoonstelling van 1893 te Batavia voor meubels

bruikbaar; echter niet fraai. Voor wandelstokken nogal

veel gebezigd.

Arenga spec. B. — Langkap, j. s. — Zeer vaste naam.

Hout voor lansstelen gezocht.

358. Cultuurboomen.

ARECA L.

Areea spec. — Pinang
,

s. j. ml.; Thjeumphèh, md.
;
Djambe, j.

Hout bruikbaar voor goten ( utalang" )

.

METROXÏLON Roxb.

Metroxylon spec. — K iraj, s.
;
Sago-palm

,
— In Bantën ook

verwilderd.

Hout nagenoeg onbruikbaar.

(1) Ateng, j. is de javaansche naam voor houtskool.
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COCOS L.

Cocos spec. — Klapa
,

s. ml.; Krambil
, j.; Klapa, j.; Njbr, md.

zijn de vaste namen voor deze soort. Om de verschil-

lende deelen van deze boomsoort aanteduiden bezigen de

Soendaneezen en Javanen de volgende termen

:

De stam Gloegoe
,

j. of Tangkal-klapa

,

s. — Groen blad

met den bladsteel (in zijn geheel): Papak
, j. of Palapah,

s.; — oud verdord blad met den steel (in zijn geheel): Blarak
,

of Baralak
,

s.
;

— stengeltop met de nog niet ontloken bla-

deren: Pendoh

,

j. of Oemoet
,

s.; — bladsteel, waarvan de

bladeren afgenomen zijn : Bloengkang, j. — middennerf van

de bladslippen: /S'arfa, j. ;
Ln/i, j. of Njèrè

,
s.

;
— groene

bladslippen : Djanoer
, j. en de halfontwikkelde, nog gele

(jonge bladeren : Djanoer-koening, j.;
— bloem, j. : Manggar

,

j. ;
— bloembekleedselen : Mantjoeng

, j. ;
Angkoep-sëkar, j.

of Sintjoeng
,

s.
;
— Stamper : Bloeloek

, j. ;
— zeer jonge

vracht Tjèngkèr
,

j. of Tjëngkir
,

s.
;

— bijna rijpe vrucht

Dëgan, j. of Dawëgan
,

s.
;
— geheel rijpe vracht Klapa, j .

;

Krambil
,

j. of Kalapa
,

s.
;
— Klapperdop (binnen-vrucht-

wand) Batök
,

s. of Batok, j.;
— vezelige bast van de Klapa-

noot (midden- en buiten-vruchtwand) : Sepet, j. of Tepës,

j. Papas, of Tjangkung-klapa
,

s.

Hout zeer weinig duurzaam; voor zeer tijdelijken huis-

en bruggenbouw en ook voor ruwe meubels bruikbaar.

859* PANDANACEAE.

359. PANDANUS L.

Pandanus spec. div. — Pandan, j. ;
Pandan

,
s.; hierachter een

inl. soortnaam; bijv. Pandan-laut s. — Badoer
,

s. in

Z. W. Bantën in Oedjoengkoelon bij den Tjiboenar;

is de grootste javaansche Pandanus. — Tjangkoewang
,

s. nogal vaste naam in de Preanger voor een in de

bergstreken groeiende soort

Hout onbruikbaar.
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360* GRAMINEAE.

De javaansche Bamboe-soorten bekooren tot de geslachten:

360. BADIBUSA Schreb.
;

361. CIGAATOCIILOA Kurz
;

362. OXYiYAXTlIERA Münro.
;

363. DENDROCALADIUS Kees. en

364. SCHIZOSTACHYEM Mees.

Alle Bamboe-soorten worden door de inlanders op Java constant

tot een der volgende „geslachten” gebracht: Bamboe

,

ml.; Awi, s.

;

Pring
, j.; Deling

,

j. en in Banjoewangi soms ook Djadjang

,

j.

Bij Buitenzorg worden o. m. de volgende soorten onderscheiden

Awi-koening

,

s.
;

Awi-tali

,

s.
;

Awi-awoer

,

s.
;
Awi-andöng-gömböng

,

s.
;

Awi-andbng-lea

,

s.
;

Awi-tamiang

,

s.
;
Awi-atër

,

s.
;
Awi-bitoeng

,

s.
;

Awi-hideung
,

s.
;
Awi-tjina

,

s.

In Z. W. Bantën bij Tjëmara: Awi-bitoeng

,

s.
;
Awi-hideung

,

s.

;

Awi-majang

,

s.
;

Awi-tjangkètèk
,

s.
;
Awi-boeloe

,
s.

;
Awi-boenar

,
s.

;

Awi-ajër
,

s.
;
Awi-toetoel

,
s.

;
Awi-haoer

,
s.

;
Awi-bavgkönöl

,
s.

;
Jw-

lèngka
,

s.
;

Awi-tamiang
,

s.
;

Awi-kapas
,

s.
;
Awi-ater, s. en

haoer-geulis
,

s.

In Banjoewangi: Djadjang-pring, j. (de Pring-tali, j. of Pring-

apoes, j. van Midden-Java)
;
Djadjang-bëtoeng

,

j.; Djadjang-öri, j.;

Djadjang-benei, j.; Djadjang-sërit, j. ;
Djadjang-woeloeh, j. ;

Djadjang-

gading, j. ;
Djadjang-ampèl

,
j. Behalve Djadjang-gading, j. (GWe

bamboe

)

groeien al deze soorten in Banjoewangi in het wild.

Mits langdurig uitgeloogd zijn vele der grootere bamboe-

soorten niet alleen voor tijdelijk, maar ook voor meer

blijvend materiaal bij huishouw geschikt.

365. Gecultiveerde soorten.

De meeste der in 364 genoemde soorten worden op Java algemeen

door de inlanders aangeplant. Op de talrijke nog zeldzaam of niet

op Java gecultiveerde prachtige japansche i5amèoe-soorten (zie L.

van de Polder in het Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem

van Maart 1894 en zie verder het Tijdschr. Nijv. en Landb. Ned.

Indië 1894) is sedert kort de aandacht gevestigd.



(366-368) — 137 — (Filices)

366* FILICES.

De boomvarens van Java behooren tot een der volgende geslachten

:

366. ALSOPH1LA Brown.

367. CYATHEA Smith. en

368. BALANTIUM Kaulf.

Zij worden in Midden-Java Pakis-galar, j. of Galar, j.; — in West-

Java Pakoe-tihang
,

s. en in Bësoeki (Oost-Java) veelal evenals de

vele kruidachtige en heesterachtige varen-soorten, alleen Pakis
, j.

Hout voor huishouw. Alleen in kleine afmetingen.

Sommige soorten zijn, mits in het gebergte gebezigd,

zeer duurzaam.
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Ampeliclaceae 95 *.

Anacardiaceae 114*.

Anonaceae 7 *.

Apocynaceae 242 *.

Araliaceae 189*.

Bignoniaceae 263*.

Bixaceae 15*.

Boraginaceae 254*.

Burseraceae 74*.

Cactaceae 188*.

Capparidaceae 13*.

Caprifoliaceae 201 *.

Casuarinaceae 343*.

Celastraceae 93*.

Combretaceae 164*.

Compositae 22 L *.

Coniferae 345 *.

Cornaceae 197*.

Cupuliferae 342*.

Cycadaceae 347 *.

Datiscaceae 187 *.

Dilleniaceae 1 *.

Dipterocarpaceae 36 *.

Ebenaceae 233*.

Elaeocarpaceae 60*.

Euphorbiaceae 290*.

Filices 366 *.

Geraniaceae 62 *.

Gesneriaceae 262 *.

Gnetaceae 344 *.

Gramineae 360*.

Guttiferae 23*.

Hamamelidaceae 159*.

Hypericaceae 22 *.

Ilicaceae 92 *.

Juglandaceae 339 *.

Lauraeeae 282 *.

Leguminosae 123*.

Liliaceae 348*.

Loganiaceae 252 *.

Lythraceae 178.

Magnoliaceae 3 *.

Malvaceae 39*.

Melastomaceae 174*.

Meliaceae 78*.

Monimiaceae 280 *.

Moringaceae 149*.

Myricaceae 340*.

Myristicaceae 278*.

Myrsinaceae 224*.

Myrtaceae 167 *.

Nyctaginaceae 276*.

Olacaceae 89.

Oleaceae 240*.

Palmae 349*.

Pandanaceae 359*.

Passifloraceae 186*.

Pittosporaceae 20*.

Polygalaceae 21 *.

Proteaceae 285 *.

Rhamnaceae 74*.

Rhizophoraceae 160*.

Rosaceae 150*.

Rubiaceae 202 *.

Rutaceae 64 *.

Sabiaceae 113*.

Salicaceae 341*.

Samydaceae 184*.

Santalaceae 288 *.

Sapindaceae 96.

Sapotaceae 228*.

Saxifragaceae 155*.

Scrophulariaceae 261*.

Simarubaceae 72*.

Solanaceae 258 *.

Sterculiaceae 45 *.

Styracaceae 237 *.

Ternstroemiaceae 27 *.

Thyraelaeaceae 286*.

Tiliaceae 55 *.

Urticaeae 324 *.

Yacciniaceae 223 *.

Verbenaceae 267 *.

Yiolaceae 14*.

(1) De nummers achter de op blz. 138—147 genoemde familie-namen geven

niet de bladzijde, maar het vet gedrukte volgnummer van den tekst aan.
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LATIJNSCHE NAMEN.

Acacia Willd. 144.

Acalypha L. 312.

Acer L. 109.

Acer spec. 282 *.

Achras L. 233.

Acronodia Bl. 61.

Acronychia Forst. 68.

Actephila Muell. Arg. 293.

Adenanthera L. 142.

Adina Salisb. 203.

Adinandra Jack. 29.

Aegiceras Gaertn. 227.

Aegle Correa. 70.

Afzelia Sm. 136.

Agapetes G. Don. 223.

Agathis Salisb. 346.

Agathisanthes Bl. 200.

Aglaia Lour. 80, 83.

Ailanthus Desf. 73 a.

Alangium Lam. 197.

Albizzia Durazzini 136.

Aleurites Forst. 308.

Aleurites moluccana Forst. 87.

Allium 115.

Allophyllus 98.

Alsodeia Thouars 14 a.

Alsophila Brown. 365.

Alstonia 64; 190; 182.

Alstonia R. Brown. 247.

Alstonia scholaris R. Br. 242*.

Altingia Noronha 159.

Amaracarpus Bl. 217.

Amherstia Wall. 148.

Amoora Rxb. 80; 85.

Ampel idaceae 95*.

Anacardiaceae 113; 114*.

Anacardium 121; 170.

Anaphalis Schultz. Bip. 222.

Anisonema A. Juss. 298.

Anoraasanthes Bl. 100.

Anona 12.

A ii o ii a c e a e 7 ;
11*.

Anthocephalus Rich. 203.

Antidesma L. 323 305.

Antiaris Leschen. 330.

Apocynaceae 242*.

Aporosa Bl. 303.

Aquilaria Lmm. 286.

Araliaceae 189*.

Araucaria Juss. 346.

Ardisia Swartz 226.

Areca L. 349.

Areca spec. 358.

Arenga Labill. 357.

Arthrophyllum Bl. 194.

Artocarpus Forst. 332.

Astronia Bl. 174.

Averrhoa L. 62.

Averrhoa spec. 63.

Avicennia L. 274.

Azadirachta A. Juss. 79.

Baccaurea Loür. 306; 323.
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Baccaurea spec. 323.

Balantium Klf. 367.

Bambusa Schreb. 360.

Barringtonia Yriesei T. et B. 309.

Barringtonia Forst. 171.

Borassus L. 355.

Bassia L. 231.

Bauhinia L. 134, 148.

Bennetia Miq. 16.

Bergsmia Bl. 16.

Bignoiiiaceae 263*.

Bischofia Bl. 303.

Bixa spec. 19.

Bixaceae 15*.

Bixa Orellana L. 60.

Blackwellia Juss. 185.

Bombax Linn. 41.

Borag'iiiac'eae 254 *.

Borassus L. 355.

Bouea Bl. 117.

Brachypterum Benth. 128.

Brassaiopsis D.C. et Planch. 195.

Bridelia Willd. 290.

Rroussonetia 338 *.

Brownea Jacq. 148.

Brucea Mill. 73.

Bruguiera 166, 161, 160.

Bruinsmea Boerl. et Koord. 238.

Buchanania Rxb 114.

Buddleia L. 252.

Burseraceae 74*.

Butea Rxb. 125.

Caesalpinia L. 148.

Cactaceae 188*.

Callicarpa L. 268.

Calpandi’ia 34.

Calophyllum Linn. 25.

Calosanthes Bl. 263.

Calysaccion 24.

Camellia spec. 35.

Caraellia Linn. 34.

.

Campnospernia 119.

Cananga Bl. 8.

Canariopsis 76.

Canarium L. 76.; 80.

Canthium Lam. 218,

Capparidaceae 13*.

Capparis Linn. 14; 13.

Caprifoliaceae 201 *.

Capura Bl. 104.

Carica L. 186.

Carallia Roxb. 163; 160*.

Carapa Aübl. 87.

Cargillia 235.

Carumbium Reinwt 319.

Caryopkyllus 170.

Caryota L. 352.

Casearia Jacq. 184.

Casearia spec. 184; 235'.

Cassia L. 148, 132.

Castanea Gaertn. 343.

Castanea argentea Bl. 343.

C^stanopsis Spach. 943.

C a s ii a r i n a c e a e 343 *.

Casuariua Forst. 343 a.

Casuarina spec. 346.

Cedrela Linn. 88.

Celastraceae 93*.

Celtis L. 324.

Ceramanthus IIassk. 298.

Ceratostachys Bl. 200.

Cerbera L. 243.

Ceriops Arn. 162; 160.

Chasalia Comm. 215.

Cheilosa Bl. 317.

Chionanthus L. 240.

Chisocheton Bl. 80; 81.

Chrysophyllum 228.

Cinchona L. 220.

Citrus spec. div. 71.

Claoxylon Juss. 311.

Clausena 67.
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Cleidion Bl. 316

Cleisthanthus IIook. 291.

Cliraacandra Miq. 226.

Cocos L. 356 ;
258.

Codiaeura Rümph. 323.

Coelodepas Hassk. 297.

Coffea L. 220.

Colocasia 45.

Columbia Pers. 57.

Combretacea e 164*.

Commersonia Forst. 53.

Commersonia spec. 61.

Comp.ositae 221 *.

Coniferae 345*.

Cookia 66.

Copaifera L. 148.

Cordia L. 256, 254.

Cordyline Coarsi. 348.

Cornaceae 197 *.

Corypha L. 353.

Covellia Miq. 329.

Crataeva 14.

Cratoxylon Bl. 22
;
25.

Crescentia L. 266.

Croton Linn. 323, 309.

Crudia Sciireb. 138.

Crypteronia Bl. 99; 180.

Cudrania Trécul. 331.

Cupania L. 99.

Cupressus L. 346.

Cupuliferae 342*.

Curcas L. 309.

Curcas Griseb. 323.

Cyathea Smith. 367.

Cycas Linn. 347.

Cycadaceae 347*.

Cyclostemon Bl. 302.

Cynometra ramiflora Miq. 7.

Cynometra L. 140; 148.

Cyphomandra Sendtn. 260.

Cyrtandra Forst. 262.

Cyrtosiphoma 246.

Dalbergia L. 126.

Dammara Link. 346.

Daphniphyllum Bl. 304.

Daphniphyllum spec. 282.

Datisceae 187*.

Debregeasia Gacd. 337.

Decaspermum Forst. 169.

Dendrocalainus Nees.

Dendrolobium 123; 291.

Derris Loür. 1 28.

Desmodium Desv. 123.

Dialium L. 133.

Dialium indum L. 129.

Dicrostachys Dc. 143.

Didymockiton 80.

Dille ii iaceae 1
*

Dillenia Linn. 2.

Diospyros 236
;
235

;
229.

Diplospora Korth. 210.

D i p t e r o c a r p a ceae 36 *.

Dipterocarpus Bl. 36.

Discostigma 23.

Dittelasma Hook f. 96.

Dodecastemon Hassk. 302.

Dodonaea L. 1*10.

Dolichandrone Seem. 121; 264.

Doona Thw. 38.

Dracontomelum Bl. 76; 80; 107; 119.

Duabanga ILmlt 181.

Duranta L. 275. *

Durio Linn. 42.

Dysoxylum 189; 286.

Dysoxylum Bl. 80, 81; 85; 107.

Ebenaceae 233*.

Echinocarpus Blume 60.

Ehretia L. 256.

Elaeocarpaceae 60 *.

Elaeocarpus Bl. 61.

Elaeocarpus dentatus Reinwt. 61.

Elaeocarpus obtusus Bl. 61.

Elaeocarpus spec. div. 71.

Elataeriospermum Bl. 307.
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Emblica Gaertn. 298.

Engelhardtia L. 339.

Epicharis 80.

Erioglossum Bl. 97.

Erythrina L. 148, 124.

Erythrina spec. 255.

Eucalyptus L’ Hér. 173.

Eugenia spec. 26.

Eugenia L.

Euonymus L. 93.

Euphorbia 184.

Euphorbia L. 323, 292.

E u p h o r b i a C. 282
; 290 ;

322. *

Eupteron Miq. 191.

Eurya Thunb. 28.

Eurycoma longifolia Jack. 94.

EviaCoMM. 118; 122.

Evodia Forst. 64.

Exocarpus Labill. 289.

Exoecaria L. 321.

Fagraea Thunb. 253.

Fagraea spec. 255.

Feronia Correa. 69.

Ficus L. 189; 329.

Ficus alba Rwt. 221.

Filices 365*.

Flacourtia Comm. 16.

Flacourtia spec. 19.

Flueggea Willd. 299.

Fraxinus L. 241.

Galearia zoll. et Mor. 295.

Galumpita Bl. 327.

Ganophyllum Bl. 102.

Gardenia L. (pp) 206, 207.

Garcinia Linn. 23.

Garuga Rxb. 74.

Gelonium Rxb. 318.

Geniostoma Forst. 255.

Geraniaceae 62 *.

Gesiieriaceae 262*.

Geunsia Bl. 267.

Gigantochloa Kurz. 361.

Gironniera 150.

Gironniera Gaud. 327.

Glochidion Forst. 115; 300.

Glochidionopsis Bl. 300.

Gluta L. 229; 116.

Glycosmis Corr. 67.

Gmelina L. 271.

Gnaphalium 222.

Gnetaceae 344*.

Gnetum L. 344.

Gomphandra Wall. 90.

Goniocbiton 80.

Gonystylus Teysm et Binn. 287.

Gordonia Ellis 33.

Gramineae 360*.

Grewia 184.

Grewia Linn. 56.

Grumilea 214.

Guatteria 9.

Guazuma spec. 54.

Guettarda L. 210,

Guttiferae 23*.

Gymnosporia W. et A. 93.

Gynopachys Bl. 207.

Gynotroehes Bl. 164.

Gyrocarpus Jacq. 165.

Haematoxylon L. 148.

Haiiiamelidaceae 159*.

Harpullia Rxb. 108.

Hartighsia 80.

Hedycarpus Jacq. 306.

Helicia Lour. 285.

Hemicyclia W. et Arn. 294.

Henslovia Wall. 180.

Heptapleurum Gaertn. 195, 192.

Heritiera Ait. 47.

Hernandia L. 40.

Hernandia sonora L. 40.

Hevea Aubl. 323.

Heynea Rxb. 86.

Hibiscus Linn. 39.

Hibiscus spec. 40; 44.
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Homalanthus A. Jüss. 319.

Homalium Jacq. 185.

Horsfieldia Bl. 193; 190; 193.

Hunteria Rxb. 242.

Hura L. 323.

Hydrangea L. 155.

Hymenaea L. L48.

Hymenodictyon Wall. 204.

Hypericaeeae 22*.

Ilex L. 92.

llicaceae 92*.

Indigofera 148

Inocarpus L. 124.

Irina 107.

Itea L. 156.

Ixora L. 211.

Jambosa 170.

Jatropha L. 323.

Jossinia 170.

Juglaiidaceae 282, 339*

Kandelia Wight. 164.

Kibara Exdl. 281.

Kibessia DC. 175.

Kickxia Bl. 251.

Kiesera Reinwt. 124.

Kigelia DO. 266.

Kleinhovia Linn. 50.

Kopsia Bl. 245.

Lactaria Rujiph. 244.

Lagerstroemia L. 179.

Lansium Rujiph. 84.

Laportea Gaudich. 333.

Lasianthera 90.

Lasianthus Jacq. 219.

Lauraceae 280*.

Lawsonia L. 183.

Leea Linn. 95.

Leguminosae 123*.

Leiocarpus Bl. 303.

Lepisanthes 100.

Leptospermum Forst. 167.

Leucaena glauca L. 145.

Leucosyke Z. et M. 338.

Liliaceae 348*.

Limonia L. 67.

Linociera spec. 65.

Linociera Sw. 240.

Ligustrum L. 240.

Liquidambar L. 159.

Lithocarpus Bl.

Litosanthes Bl. 216.

Livistona R. Brown. 354.

Loganiaceae 252*.

Lophopetalum Wight. 93.

Lumnitzera 166.

Lyndenia Z. et M. 176.

Lytliraceae 178*.

Maba Forst. 234; 235.

Macaranga ïhouars. 315.

Maclura 331.

Macromyrtus 170.

Macropanax Miq. 196.

Maesa Forst. 224.

M agvn o 1 i a c e a e 3*.

Mallotus floribundus Muell. Arg.

314.

Mallotus Lour. 314; 238.

Malvaceae 39*.

Mangifera L. 121; 115.

Manglietia 5.

Maniliot Adans. 323.

Maoutia Wedd. 336.

Mappa Juss. 315.

Marlea Rxb. 198.

Mastixia Bl. 199.

Melaleuca 173, 167.

Melanochyla Hook. F. 119.

Melanolepis Z. et M. 314.

Melastomaceae 174*.

Melastoma Burm. 177.

Melia L. 78.

Melia spec, 158.

Meliaceae 78*.

Meliosma Bl. 110; 107; 80; 121.
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Melochia Linn. 52.

Memecylon 176, 170.

Mesua Linn, 26.

Mesua ferrea L. 170.

Metroxylon Rxb. 358.

Michelia Linn. 4.

Micromelum Bl. 66.

Microtropis Wall. 93.

Millingtonia 266.

Mimusops L. 232; 233.

Monimiaceae 282; 280*.

Monoceras 61.

Morinda L. 283
;
200.

Moringa spec. 149.

Moringa ceae 149*.

Murraya L. 67.

Musa spec. 186.

Myrica L. 340.

Myricaceae 340*.

Myristica L. 279; 278.

Myristicaceae 278*.

H y r s i n a ceae 224 *.

Myrsine L. 225.

Myrtaceae 167; 245.

Nanopetalum Hassk. 291.

Nauclea L. 203.

Nauclea lanceolata Bl. 340.

Neesia Bl. 43.

Neesia altissima Bl. 230.

Nelitris Gaertn. 169.

Nephelium L. 106.

Nephelium spec. 112.

Nothopanax Miq. 189.

Nyctaginaeeae 276*.

Nyssa L. 200.

Ochrocarpus Thouars 24.

Ochrosia Juss. 244.

Odina 121.

Olacaceae 89*

Oleaceae 240*

Olea Linn. 240.

Oncosperma Blume. 351.

Opkioxylon 246.

Opuntia Mill. 188.

Orchipeda Bl. 248.

Oreoenide 335. .

Oroxylum Vent. 263.

Ostodes Bl. 3 i 0.

Otonychium Bl. 108.

Oxynanthera Münro. 362.

Pachystemon Bl. 315.

Pahudia spec. 139.

Palaquium Blanco 230
;
233.

Palmae 346*.

Panax L. 189.

Pandanus L. 359.

Pandanaceae 359*.

Pangiura Reinw. 17.

Pahudia Miq. 13 p
.

Paracelastrus 93.

Paracroton Miq. 296.

Parasponia Bl. 326.

Paratropia DC. 95; 192.

Parinarium Juss. 136; 150.

Parinarium scabrum Hssk. 327.

Parkia Brown. 148, 141.

Parkinsonia L. 148.

Passifloraceae 186*

Pavetta L. 212.

Payena A. DC. 231.

Peltophorum 142.

Peltopkoruin Voo. 137; 131.

Pemphis Forst. 178.

Pentace Hassk. 55.

Peronema Jack. 273.

Persea Gaertn. 284.

Petunga DC. 209.

Philagonia 64.

Photinia Lindl. 153.

Phyllanthus L. 323; 298.

Phyllocklamys Burm. 329.

Picrasma Bl. 72.

Pierardia Bl.

Piliostigma Hoen. 134; 148.
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Pipturus Wedd. 334.

Pisonia L. 277, 276.

Pithecolobium 131; 129; 102.

Pithecolobium Mart. 146; 148.

Pithecolobium montanum Bth. 145

Pittospora ceae 20*.

Pittosporum Banks. 20.

Pittosporum spec. 253.

Plagianthera Z. et M. 314

Planchonia Bl. 172.

Platea Bl. 91.

Plumeria L. 252.

Podocarpus 235.

Podocarpus L.’ Hér. 345.

Pogonotrophe 329.

Poinciana L. 148.

Polyalthia Bl. 9.

P o ly gal aceae 21 *.

Polyosma Bl. 157.

Polyscias Forst. 189.

Polyspora 33.

Pometia Forst. 107; 80.

Pongamia Yent. 133.

Pootia 248.

Pouzolzia Gaud. 329.

Premna L. 270.

Prerana tomentosa Willd. 206.

Prinos 92.

Prosopis L. 148.

Prote aceae 285*.

Protium Wight. 75.

Prunus L. 151; 154.

Pryona Miq. 138.

Pseudostreblus Burm. 329.

Psidium 173; 170.

Psychotria L. 214.

Pterocarpus L. 127.

Pterocarpus indicus Willd. 126.

Pterocymbium 45.

Pterospermum Schreb. 51.

Ptychosperma Labill. 350.

Punica Toürnef. 183.

Putranjiva Wall. 301.

Pygeum Gaertn. 152.

Pyrenaria Bl. 31.

Quercus L.

Randia L.

Ratonia DC. 100.

Rauwolfia 245
;
242.

Reevesia R. Brown. 49.

Reidia Wight. 298.

R h a ni ii a c e a e 94 *.

Rhipidostigma IIassk. 234; 235.

Rhodamnia Jacq. 168.

Rkizophora L. 166;, 160.

Rhizoplio r a c e a e 181; 160 *.

Ricinus L. 323.

Rosaceae 150*.

Rottlera Roxb. 314.

RuMaceae 202, 245*.

Rntaceae 64*.

Sabiaceae 113*.

Saccopetalum 10.

Salie aceae 341 *.

Salix L. 341.

Salmalia 41. .

Samadera L. 73.

S-amydaceae 184*.

Sandoricum 82.

San tal aceae 288*.

Santalum L. 288.

Sa pi lid aceae 96*.

Sapindus L. 80; 96; 108.

Sapium R. Brown. 320.

Sapota 233.

Sapotaceae 228.

Saprosma Bl. 219.

Saraca L 137.

Sarcocephalus Afzel. 202.

Saurauja Willd. 30.

Sauropus 322.

Sa xifrag* aceae 155*.

Scepasma Bl. 298.

Schima Reinw. 32.
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Schizostachyum Nees. 364.

Schizolobium Vogel. 148.

Schleichera Willd. 101.

Schmidelia L. 98.

Schoutenia Korth. 59.

Scolopia Schreb. 15.

Scropliulariaceae 261*.

Semecarpus L. 120; 229.

Sesbania Pers. 148.

Sideroxylon 42.

Sideroxylon Bl. 229.

S i in a r u 1> a ceae 72 *.

Sindora Miq. 139.

Sindora spec. 226.

Siphonodon Griff. 93.

Sloetia T. et B. 329.

Solanaceae 258*.

Solauum L. 259, 258.

Solenostigma Endl. 324. »

Sonneratia L. 182; 261.

Sophora L. 130.

Sorindeia Thouars. 122.

Spathodea 264.

Spondias L. 121; 118.

Sponia Comm. 325.

Stalagmites 23. *

Stelechoearpus 140.

Stelecbocarpus Bl. 7.

Stemonurus 90.

Stephegyne Korth. 203.

Sterculia Bl. 45.

Stère u liaceae 45*.

Stereoderma Bl. 240.

Stereospermum Cham.

Streblus spec. 328; 314.

Strombosia 218.

Strombosia Bl. 89.

Strychnos L. 255.

Stylocoryne Cav. 206; 207.

Styraeaceae 237.

Styrax L. 239.

Symplocos L. 237.

Synoecia 329.

Syzygium 170.

Tabernaemontana L.

Talauma Juss. 3.

Tamarindus 148.

Tambourrissa Sonn. 280.

Taraktogenos Hassk. 18.

Tarrietia Bl. 46.

Taxotrophis Bl. 329.

Tectona L. 269.

Tephrosia Pers. 124.

Terminalia 46.

Terminalia L. 164.

Ternstroem i a c e a e 27 *.

Ternstroemia Lira. 27.

Tetractinostigma Hassk. 303.

Tetradia Brown. 48.

Tetrameles 45.

Tetrameles R. Br. 187.

Tetrameles nudiflora R. Br. 165.

Tkespesia Corr. 40.

Thymelaeaceae 286*.

Tiliaceae 55 *. excl. Elaeoc.

Tournefortia L. 257.

Trachylobium Hayne. 148.

Trema Bl. 325.

Trewia L. 318.

Trevesia Yis. 193.

Trichospermum Bl. 58.

Tridesmis 22
;
25.

Tristania R. Br. 173.

Turpinia Vent. 111.

Urostigma 329.

Urticaceae 324*.

Vaccin iaceae 223*.

Vaccinium Miq. 223.

Vanguiera Juss. 210.

Vatica Linn. 37.

Verbenaceae 267 *.

Vernonia Schreb. 221.

Yiburnum L. 201.

Villarezia Ruiz et Pavon. 91.
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Villebrunea Gaüd. 335.

Yiolaceae 14*.

Visenia Hoütt 52.

Visiania DC. 240.

Yitex .L. 272.

Walsura Rxb 86.

Webera Schreb. 206.

Weinmannia L. 158.

Wendlandia Bartl. 205.

Wightia 182.

Wormia Roxb. 1.

Wrightia Brown. 250, 261.

Xanthophyllum Roxb. 21.

Xanthopkyllum spec. 302.

Xerospermum Bl. 105.

Xylocarpus A. Juss. 87.

Xylosma 16.

Zanthoxylum L. 65
;
94.

Zizyphus Juss. 94.
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Abeul, md. 64.

Aboeh, md. 185.

Abrikozen, holl. 154.

Advokaatboom, holl. 284.

Ambal, j. 265.

Amboeloe, j. 329.

Ampbeuloeh, md. 80.

Ampëlas-bawang, j. 329.

Ampèrè, md. 329.

Ampët, j. 22.

Amproe, s. 248.

Amproe-badak, s. 248, 249.

Ande-ande, j. 305.

Ande-andean, j. 305.

Angga, j. 355.

Angga-tal, j. 355.

Angin-angin, j. 169.

Anggring, j. 326.

Angrit, s. 203.

Anggroeng. j. 325.

Angkoep-angkoep, j. 61.

Angkoep-sëkar, j. 358.

Angkhroeng, md. 325.

Angsana, s. 127.

Anjawar, j. 350.

? Antaboga, j. 132.

Antap, j. 45.

Antjar, j. 330.

Antoe-laoet, j. 229.

Apah-apah, j. 329.

Apèh-apèh, md. 274.

Apèn-apèn, j. 314.

Api-api, j. ml. 274.

Apit, j. 209.

Apokat, ml. 284.

Appelen, holl. 154.

Arah, md. 329.

Arèn, j. s. 357.

Arëng-arëngan, j. 320.

Arès, j. 276.

Asëm, j. md. ml. 148.

Asëm-krandji, j. 148, 133.

Asëm-landa, j. 148.

AsQjn-landi, j. 148.

Aseum, s. 148.

Assam-thee-boom, holl. 35.

Atjëm, md. 148.

Awal, j. 64.

Awar-awar, j. 329.

Awi, s. 364.

Awi-andöng-gömböng, s. 364.

Awi-ajèr, s. 364.

Awi-andöng-lèa, s. 364.

Awi-atër, s. 364.

Awi-awoer, s. 364.

Awi-bangkönöl, s. 364.

(1) rad. = madoereesch
;

holl. = hollandsch
;

j. = javaansch; s. = soendaneesch

;

ml. = malcisch
;
boeg. =: boegineesch.
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Awi-bitoeng, s. 364.

Awi-boel(j.e, s. 364.

Awi-boenar, s. 364.

Awi-haoer, s. 364.

Awi-haoer-geulis, s. 364.

Awi-hideung, s. 364.

Awi-kasap, s. 364.

Awi-koening, s. 364.

Awi-lèugka, s. 364.

Awi-majang, s. 364.

Awi-tali, s. 364.

Awi-tamiang, s. 364.

Awi-tjangkètèk, s. 364.

Awi-tjina, s. 364.

Awi-toetoel, s. 364.

Babakoan, s. 257.

Babasaran, j,
ml. s. 338.

Badjoer, md. 51.

Badoer, s. 358.

Badoet, j. 229.

Bagoe, j. 344

Bagor, j. 344.

Bajoer, s. j. 51.

Bako-bako, ml. 160.

Balang, j. 51.

Balang-pasir, j. 47.

Baloen-indjoek, s; 229.

Baloeng, j. 235; 184; 247.
^

Balöng, j. 184.

Bamboe, ml. 364.

Bandje, j. 170.

Bangköng, j. 129.

Bangsoel md. 83.

Bantjèt, j. 111.

Baralak, s. 358.

Bareubeu-kakali s. 226.

Baroendaj, s. 14.

Baros, j. s. 5 ;
4.

Batök, j. 358.

Batök, 8. 358.

Bawang, j. ml. s. 115.

Bëkak, j. 255.

Bëkël, j. 128.

Bèlè-këtèbèh, s. 60.

Bëmbëm, s. 115.

Bënda, j. 332.

Bënda-loeloep, j. 332.

Bënda-wingka, j. 332.

Bëngang, s. 43, 230.

Bèngèr, s. 179.

Bëngkak, s. 283.

Bentaös, s. j. 250.

Bëntaleus, s. 250.

Bëntjoeloek, j. 134.

Benzoëboom, holl. 239.

Bërgëdat, j. 329.

Bërkëtoepoek, j. 311.

Bërnang, s. 75.

Bërnoek, s. .266.

Bësole, j. 171.

Bëtah, j. 321.

Betahan, j. 321.

Beunjing, s. 329.

Beurih, s. 45.

Beuroeh, md. 39.

Beuroeh-köpè, md. 39.

Beuroeh-kheutjheu, md. 39.

Bibis, j. 329
;
234.

Bibisan, j. 234.

Bidara, ml. 182; 94.

Bidara-laoet, ml. 94.

Bidji, j. 350.

Bidjoeh, md. 74.

Bigboel, s. 272.

Bileu, md. 70.

Bilis, md. 203.

Bimbing, j. 350.

Binar, s. 270.
*

Binèng, md. 45.

Binong-laoet, s. 283.

Bintaós, s. 250.

Bintaos-laoet, s. 321.

Bintaro, s. 242.

Bintaro, j. ml. 242.
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Bintorö-gëde, s. 242.

Bintarö-leutik, s. 242.

Bintinoe, s. 52.

Binoeng, rad. 187.

Bisörö, s. 329.

Bisnöh, md. 52.

Blanda, j. 276.

Blarak, j. 358.

Blëkëtoepoek, j. 311.

Blëndoeng, s. 255.

Blendoeng-tjai, s. 255.

Blëntjöng, j. 53.

Blimbing, j. s. 62.

Blirabing-alas, j. 62.

Blimbing-lingir, j. 62.

Blimbing-manis, j. 63.

Blimbing-’tt'oeloeh, j. 62.

Bloeloek, j. 358.

Bloengkang, j. 358. ,

Boeaja, j. 95.

Boedeng, j. 234.

Boelang, j. 270.

Boeloe. j. 329.

Boeloe, md. 30.

Boeloe-angka, j. 332.

Boeloe-baloeng, j. 330.

Boeloe-noenggoel, s. 60.

Boengboelang, s. 270; 206.

Boengboelang-peutjang, s. 206.

Boengboenëlan, s. 132.

Boenglang, j. 270.

Boengoer, s. 179.

Boengèr, md. 179.

Boerahöl, s. 7.

' Boernèk, md. 323.

Boeroe, md. 282.

Boeroeh-bibis, md. 282.

Boeroeh-kheutjheuh, md. 282.

Boeroeh-könèng, md. 282.

Boeroe-mèra, md. 282.

Boeroe-pótèh, md. 282.

Boeta-boeta, ml. 321.

Boetoen, j. s. 171.

Boewah-nona, s. 12.

Bogem, j. s. 182, 261.

Bogêm-goenoeng, j. 262; 182.

Bógóh, j. 16.

Bolang, j. 270.

Bótöran, j. 318.

Brabo, j. 256.

Brama, j. 235.

Brandnetelboom, lioll. 333.

Brasan, j. 268; 212; 316.

Brëkat-ipèh, j. 329.

Bringèn, md. 329.

Dadap, s. ml. 124; Dadap, j. 124.

Dadap-ajam, j. 124.

Dadap-bënër, s. 124.

Dadap-doeri, ml. 124.

Dadap-këbon, köpi, ml. 124.

Dadap-laoet, j. 124.

Dadap-lënga, j. 124.

Dadap-lisa, j. 124.

Dadap-rangrang, s. 124.

Dadap-ri, j. 124.

Dadap-sërëp, j. 124.

Dadap- solo, ml. 124.

Dadap-tandoek, j. 124.

Dadap-tjangkring, j. s. 124.

Dadap-tjangkring, s. 124.

Dadap-tjoetjoek, s. 124.

Dali, j. 265.

Dammar, ml. 346.

Dammara, holl. 346.

Damaran, j. 158.

Dangdeur, s. 41.

Dangdeur-leuweiing, s. 41

Dangoe, j. 357.

Daoe, s. 76.

Dara, j. 94.

Dawégan, j. 358.

Dawolang, s, 320.

Dawolang, j. 320.

Dëdëk, j. 221.
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Dëgan, j. 358.

Dègèl, s. 138.

Dëlëg, j. 194; 191.

Dëlèr, j. 229.

Dëlima, ml. 183.

Deling, j. 364.

Deling-apoes, j. 364.

Dëlingsëm, j. 185.

Dëloewak, j. 56; 184.

Dëmpoel, j. 300.

Dëmpoel-watoe, j. 300.

Dëmpoel-lëlët, j. 300.

? Dërmala, j. 36.

Dërwala, j. 320.

Dèwi, ml. 148.

Divi-divi, holl. 148.

Djabön, j. 203.

Djadjang, j. 364.

Djadjang-ampèl, j. 364.

Djadjang-bënël, j. 364.

Djadjang-bëtoeng, j. 364.

Djadjang- gading, j. 364.

Djadjang-öri, j. 364.

Djadjang-pring, j. 364.

Djadjang-sërit, j. 364.

Djadjang-woeloeh, j. 364.

DjRhR, j. 164.

Djaha, s. 164.

Djakling-soekoen, j. 164.

Djalawé, j. 164.

Djalitri, s. 250.

Djaloepang, s. 57.

Djamba, j. 87.

Djambe, j. 349.

Djamblang, j. 170.

Djamboe, j. ml. s. 170; 173.

Djamboe-ajër, ml. 173.

Djamboe-bidji, s. 173.

Djamboe-böl, ml. 173.

Djamboe-^loetoek, j. 173.

Djamboe-kloetoek, ml. 173.

Djamboe-mete, j. 121.

Djamboe-mönjèt, ml. 121.

Djamboe-përtokal, j. 173.

Djamboe-tërsanR, j. 173.

Djamboe-wèr, j. 173.

Djambön, j. 170; 244.

Djamoedjoe, s. 345.

Djangkorang, s. 189; 190.

Djanglöt, j. 10.

Djanitri, j. s. 61.

Djanoer, j. 358.

Djanoer-koening, j. 358.

Djanti, j. 148.

Djarak, j. ml. 323.

Djarak-bramR, j. 309.

Djarak-hideung, s. 237.

Djarak-pagër, j. 323.

Djarak-pati, j. 319.

Djarak-pati-gëde, j. 319.

Djarak-tjina, j. 323.

Djarak-tjina, ml. j. 323.

Djaran, j. 201, 191.

Djaran-pèlok, j. 264.

Djati, j. s. ml. 269.

Djati-blanda, ml, s. 54.

Djati-dörèng, j. 269.

Djati-gèmböl, j. 269.

Djati-kapas, s. 269.

Djati-kapoer, j. 269.

Djati-kèjong, j. 269.

Djati-këmbang, j. 269.

Djati-landa, j. 54.

Djatös-landi, j. 54.

Djati-lënga, j. 219.

Djati-leutik, s. 269.

Djati-lisah, j. 269.

Djati-miujak, s. 269.

Djati-ri j. 269.

Djati-soeugoe, j. 269.

Djati-tjoetjoek, s. 269.

Djati-wëroet, j. 269.

Djawaj, s. 329.

Djëliroe, j. 191.
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Djëmbirit, j. 249.

Djërabloek, j. 170.

Djëmbloek-krikil, j. 170.

Djëmpina, j. 230.

Djënar, j. 67.

Djënggöt, s. 231.

Djèngköl, s. j. ml. 148.

Djëngkot, s. j. 231.

Djëraka, j. 329.

Djëriug, j. 148.
'

Djeroek, j. s. 71.

Djëroekan, j. 68.

Djeundjing, s. 145.

Djeundjing-laoet, s. 148.

Djingkat, j. 333.

Djingköl, s. j. ml. 148.

Djirag, s. 237.

Djirak, s. 237.

Djirak-ëndög, j. 302.

Djirak-djawa, j. 316.

Djirak-këbo, j. 316.

Djirak-sasak, s. 237.

Djirak-tjèlèng, s. 314.

Djirak-woelan, j. 314.

Djirék, j. 237.

Djirèk, j. 226.

Djirëk-woeloeh, s. 237.

Djoelang, ƒ. 139.

Djoenti, s. j. 2.

Djoerang, j. 335.

Djoewar, j. s. ml. 148.

Djoewët, j. 170.

Djohar, j. s. ml. 148.

Dlima, j. 183.

Dlingsem, j. 185.

Dlisëm, j. 185.

Dloewak, j. 56.

Dloewang, j. 56.

Dödölan, s. 269.

Doedoek-agoeng, j. 166.

Doedoek-rajap, j. 166.

Doek, j. 357.

Doekoe, j. 84.

Doekoe, ml. 84.

Doengoen, s. j. 47.

Doerèn, j. 42.

Doerènan, j. 83.

Doerian, ml. 42.

Doewet, j. 170

Dok, j. 45.

Dológ, s. j. 58.

Dompjöng, j. 170.

Drëdjëg, j. 305.

Drègèl, j. 1.

Dröwak, s. 56.

Echt-santal-hout, holl. 288.

Èhing, j. 132.

Endjit-ëndjitan, j. 252.

Endög-ëndogan, j. 302, 322.

Éntoet-ëntoetau, s. 219.

Erang, s. 351.

Esti, j. 185.

Flamme-boyant, holl. 148.

Gaboes, j. 190.

Gaboesan, s. 247.

Gadoeng, j. 270.

Gadoengan, j. 270.

Gadök, s. 303.

Gajam, j. 148.

Galar, j. 368.

Galih-asém, j. 148.

Galeuh, s. 148.

Galoempit, s. j. 46.

Gambiran, j. 268, 329.

Gambir oetan, ml. 320.

Gandarija, j. 117.

Gandarija, s. 117.

Gandoel, j. 186.

Gauggangan, j. 187.

Ganitri, j. 61.

Garoe, s. 286.

Garoe-hideung, s. 286..

Garoe-kapas, s. 286.

Gëbang, j. 353.
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Grëdali, j. 265.

Gëdang, s. 276, 186.

Gëdang, j. 186, 276.

Gëdat, j. 329.

Gëdawoeng, j. 141.

Gëdrëg, j. 165.

Gëdreg-idjo, j. 312.

Gëdrëg-poetih, j. 312.

Gëlam, s. 170.

Gëlara-boe-oet, s. 170.

Gëloega, j. 19.

Gembirit, j. 249.

Gëmblak, j. 229.

Gëmboelang, j. 270.

Gëmoetoe, ml. 357.

Gëmpoer, j. 282.

Gëmpol, j. 202.

Gëmpól-këtèk, s. 203.

Gëndiwoeng, j. 351.

Gëndoeroe, j. 352.

Gëntelan, s. 235.

Gëntilëng, j. 272.

Gëntoengan, j. 303.

Gësing, j. 150.

Gëtah, j. 321.

Gëtasan, j. 114.

Gintoengan, j. 303.

Girang, j. 95.

Glëdog-panto, s. 23.

Glinggëm, j. 19.

Glintoeng, j. s. 303.

Gintoengan, j. md. 303.

Glitri, md. 61.

Gloega, j. 19.

Gloegoe, j. 358, 338.

Goedehan, j. 252.

Goenggrang, j. 190.

Goetihan, j. 252.

Gómpöng, j. s, 194, 113.

Göndang, j. 329.

Gondang-idjo, j. 329.

Gondang-kasèh, j. 329.

Gondang-tjarat, j. 329.

Gorang, j. 189; 190.

Göwök, j. 170.

Grawang, s. 230.

Gringging, j. 78.

Hagël, j. 353.

Hagël-gëbang, j. 353.

Hahawoean, s. 61.

Hambiroeng, s. 221.

Hambiroeng-beureun, s. 221.

Hamèrang, s. 329.

Hamèrang-leutik, s. 329.

Hamèrang-minjak, s. 329.

Handèöng, s. 53.

Handja, s. 203.

Handoel, j. 61.

Handjoewang, s. 348.

Handjoewang-kasintök, s. 348.

Hantap, s. 45.

Hantap-dapoeng, s. 45.

Hantap-keulang, s. 45.

Hapit, s. 209.

Harëmëng, s. 22.

Harèndöng, s. 177.

Harikoekoen, s. 59.

Hariügin, s. 132.

Haroeman, s. 145.

Haroepat, s. 357.

Hawaï, j. 64.

Hawoean, s. 61.

Hèas, s. 272.

Heuras, s. 272.

Heutjip, s. 322; 306.

Hing, j. 132.

Hiroeng, s. 200.

Hoeni, j, s. 323
;
305.

Hoeroe, s. 304, 240, 61, 278, 109,

282.

Hoeroe batoe, s. 282.

Hoeroe-bèas, s. 282.

Hoeroe-bödas, s. 282.

Hoeroe-dapoeng, s. 282.
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Hoeroe-djamoer, s. 282.

Hoeroe-gading, s. 282.

Hoeroe-gambir, s. 282.

Hoeroe-hiris, s. 282.

Hoeroe-kadantja, s. 282.

Hoeroe-kamplong, s. 282.

Hoeroe-katjang, s. 282.

Hoeroe-këmandjél, s. 33.

Hoeroe-konèng, s. 282.

Hoeroe-leuksa s. 282.

Hoeroe-leueur 282.

Hoeroe-madang, s. 282.

Hoeroe-mangga, s. 282.

Hoeroe-manglit, s. 282.

Hoeroe-mëumal, s. 282.

Hoeroe-mèntèk, s. 282.

Hoeroe-mèrang, s. 282.

Hoeroe-minjak, s. 282.

Hoeroe-pajoeng, s. 282.

Hoeroe-sapoe, s. 282.

Hoeroe-sintök, s. 282.

Hoeroe-tales, s. 282.

Hoeroe-tandoek, s. 282.'

Hoeroe-taugkalak, s. 282.

Hoeroe-tèdjo, s. 282.

Hoeroe-tjabe s. 282.

Hoeroe-tjëmpaka, s. 282.

Hoeroe-toembilan, s. 282.

Hoeroe-toendoeng, s. 282.

Hóndjè, j. 20.

llat-ilat, j. 329.

llat-ilatan, j. 247, 329.

Imër, j. 299, 322.

Indjoek, s. 357.

Ingas, j. 120, 116.

Ingas-kapoer, j. 120.

Ingas-këbo, j. 120.

Ipis-koelit, s. 175, 169.

Ingas-tëmbaga, j. 116.

Ingas-telik, j. 120, 116.

Javaansch Edelweis, holl. 222.

Kadjëng-pisang, j. 276.

Kadjëng-rah, j. 278.

Kadjëng-sëkar, j. 8.

Kadjëng-siti j. 65.

Kadjoeh-aboeh, md. 185.

Kadjoe-këmpheung, md. 4.

Kadjoe-khëtheung, md. 241; 276.

Kadjoeh-lanang, md. 157.

Kadjoek-tjheureun, md. 113; 121.

Kadoe, j, s. 229, 42.

Kadoet, j. 229.

Kajoe-areng, s. 235.

Kajoe-besi j. 110.

Kajoe-bidara-laoet, ml. 94.

Kajoe-boeaja j. 95.

Kajoe-boeta-boeta, ml. 321.

Kajoe-djaran, j. 121, 113, 264.

Kajoe-gaboes, s. 182.

Kajoe-garoe, s. 285.

Kajoe-gëdang, j. 276.

Kajoe-gloegoe, j. 338.

Kajoe-këmbang, j. 4.

Kajoe-kidang, j. 241.

Kajoe-lanang, j. 263.

Kajoe-langit, j. 191.

Kajoe-lëgcn, j. 345.

Kajoe-lëmah, j. 65.

Kajoe-oerip, j. 323.

Kajoe-pari, j. 300.

Kajoe-poetih, ml. j. 173.

Kajoe-poetik-lëmboet, s. 167.

Kajoe-sapi, j. 107.

Kajoe-tai, ml, s. 324.

Kajoe-taoen, j. 345,

Kajoe-teröng, j. 253.

Kajoe-tjoemëti, j. 340.

Kajoe-toewa, j. 95.

Kakadoean, s. 278, 231.

Kaki, holl. 236.

Kalak, md. j. 11, 9.

Kalak-babal, j. 9.

Kalali-gëdang, j. 9.

Kalak-koenjit, j. 9.
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Kalak-prit, j. 9.

Kalang-bibing, md. 329.

Kalang-mangkbeuh, md. 20, 253.

Kalapa, s. 358.

Kalëmaèug, md. 300.

Kaliki-bantën, s. 310.

Kalimöröt, s. 343.

Kalipapa, j. 339.

Kalöng, j. 45.

Kalongan, j. 45.

Kampak, s. 283.

Kandaj, s. 159.

Kandar loetoeug, s. 18.

Kananga, s. 8.

Kanarèb, md. 77, 76.

Kanari, j. ml. s. 77, 76.

Kanari alas, j. 76.

Kanari-wana, j. 76.

Kandri, j. 290.

Kanjèrè, s. 290.

Kanjèrè-badak, s. 290.

Kanjèrè-laoet, s. 290, 123.

Kanjèrè-leutik, s. 290.

Kantil, j. 6.

Kantil-alas, j. 4.

Kantil-wana, j. 4.

Kapasan, j. 314.

Kapinangö, s. 80.

Kapoelasan, s. 112.

Kapoendoeng, s. 323.

Kapoerantjak, j. 25, 24.

Kapoerantjang, s. 25.

Kapotrèn, md. 80.

Karet, s. 329.

Kar-potè, md. 265.

Kareumbi, s. 319.

Kasang, md. 342.

Kasimboean, s. 219.

Kasra, s. 231.

Kateng, j. s. 140.

Katès, j. md. 186.

Katès-gamplök, j. 186.

Katès-gantoeng, j. 186.

Katès-kapoer, j. 186.

Katilajoe, j. 97.

Katimoeroe, j. 314.

Katoelampak, s. 61.

Katoempang, s. 268.

Katos, j. 75.

Kawang, j. 230.

Kawista, j. 69.

Kawista-krikil, j. 69.

Kawo, j. 220.

Kawoel, j. 357.

Kawoeng, s. 357.

Kawöjang, s. 152.

Kawbrö, s. 310.

Këbak, j. 329.

Këbëk, j. 329.

Këbëk-bèrang, j. 329.

Këbëk-poetih, j. 329.

Këbëntèr, j. 336.

Këdalèn, j. 163.

Këdali, j. 265.

Këdinding, j. 145.

Këdoe, j. md. 229, 42.

Kedoja, j. 80.

Këdója, s. 80.

Kedóndöng, j. 118.

Këdöndöng, s. ml. 121, 118.

Kèlor, j. ml. 149.

Kèloran, j. 235.

Këmadoe, j. 333.

Këmadoe-këbo, j. 333.

Këmadoe-këdang, md. 333.

Këmadoe-kidang, j. 333.

Këmadoe-kódök, md. 333.

Këmadoe-sapi, j. 333.

Këmatboek, md. 333.

Këmatkoek-kètheug, md. 333.

Këmbang, j. 8.

Këmbang-dèdès, s. ml. 137.

Këmbang spatoe, s. j. ml. 44.

Këmbirit, j. 249.



159 —

Kembodja, a. j. ml. 252.

Këmandèn, j. 15.

Këmang, s. j. 115.

Këmedjing, j. 218; 23.

Këmèrèh, md. 308.

Këmësoe, j. 61.

Këmësöh, md. 61.

Këmirèn, j. 283; 308.

Këmiri, j. 308.

Kemiri-sëpët, s. 310.

Kemiri-tjina, ml. 283.

Këmit, j. 229.

Këmlaka, j. 298.

Këmlaka, j. 298.

Këmlandingan, j. ml. 148; 145.

Këmlandingan-goenoeng, j. 145.

Këmoedoe, j. 220, 213.

Këmoendoeng, j. 306.

Këmoening, j. s. 67.

Këmonèng, md. 67.

Këmontheung, md. 306.

Këmpheung, md. 4.

Këmplïeung-kheunking, md. 6.

Këmpheung-tjheuèh, md. 4.

Kènah, md. 220.

Kënanga, j. 8.

Kënangah, md. 8.

Kënarèh, md. 76.

Kënarèn, j. 76.

Kënari, j, s, ml. 76.

Këndal, j. 256; 255.

Këndal, s. 255.

Këndal-banjoe, j. 256.

Kondajakan, j. 134.

Këndang, j. 285.

Këndoeng, j. 285.

Këndoeng, s. 285.

Këntjoeran, j. 13.

Këpël, j. 7; 140.

Këpoeh, j. 45.

Këpoendoeng, j. 306; 323.

Këpoendoeng, s. ml. 323.

Këpöh, j. s. 45.

Kërtaoe, s. 329; 332.

Kërto, s. 332.

Kësambi, j, s. 101.

Kësamphih, md. 101.

Kësëmak, j. 235.

Kësëmëg, j. 235.

Kësoemba, j. 19.

Kësoemba-kling, j. 19.

Kësoemba- kling, ml. 19.

Kësompheuh, md. 60.

Kësompbeuh-kling, md. 60.

Këtangi, j. 179.

Këtapang, j. md. ml. 164.

Këtapang-laoet, ml. 164.

Këtela-gantoeng, j. 186.

Këtheuboeng, md. 141.

Këthoedjeuh, md. 80.

Këthoeh, md. 229.

Këtheung, md. 241.

Këtilëng, j. 272.

Këtima, j. 50.

Këtimaha, j. 50.

Këtimaha, s. 50.

Këtimanga, j. 50.

Këtjapi, j. 82, 107.

Këtjilc, j. 229.

Këtjipiran, j. 65.

Këtoepoek, j. 311.

Këtös, j. 75.

Khentlioeroek, md. 352.

Khëtah, md. 231.

Kkëtlieung, md. 276.

Kheureung, md. 64.

Khëuroeh, md. 80.

Khireung, md. 95.

Khoeleuh, md. 80.

Khloempang, md. 45.

Khoentheung, md. 329.

Ki-adjag, s. 226.

Ki-amis, s. 282.

Ki-anjèrè, s. 290.
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Ki-angir, s. 102.

Kiara, j. 329.

Kiara-bèas, s. 329.

Kiara-boenoet, s. 329.

Kiara-djingkang, s. 329.

Kiara-gambir, s. 329.

Kiara-gëde, s. 329.

Kiara-rambaj, s. 329.

Kiara-tapök, s. 329.

Ki-badak, s. 109; 152.

Ki-bajawak, s. 61.

Ki-bako, s. 257; 256.

Ki-banèn, s. 180.

Ki-bangbara, s. 272.

Ki-bangkong, s. 111.

Ki-bantjèt, s. 111.

Ki-bawang, s. 80.

Ki-bëngang, s. 230.

Ki-bëntëli, s. 251.

? Ki-bèwök, s. 201.

Ki-beunteur, s. 336; 338; 334.

Ki-beureum, s. 88.

Ki-beusi, s. 175; 168.

Ki-bima, s. 345.

Ki-boaja, s. 95.

Ki-boeloe, s. 327.

Ki-bódas, s. 185.

Ki-bölet, s. 240.

Ki-bbntèng, s. 184.

Ki dada, s. 182.

Ki-damar, 226.

Kidang, j. 241.

Ki-djadjawaj, s. 329.

Ki-djaj, s. 309.

Ki-djambè, s. 168.

Ki-djangkörang, s. 189; 194.

Ki-djaran, s. 264.

Ki-djëboek, s. 175.

Ki-djëroek, s. 68.

Ki djëroek-laoet, s. 318.

Ki-djeunghil, s. 324.

Ki-djirak, s. 237.

Ki-djoelang, s. 135.

Ki-ëndog, s. 21.

Ki-gëgoela, s. 80.

Ki-gëntël, s. 235.

Ki-glëdög, s. 237.

Ki-hadès, s. 345.

Ki-hadji, s. 80.

Ki-hapit, s. 209.

Ki-karèndöng, s. 174.

Ki-harëpang, s. 314.

Ki-haroepat, s. 226; 240.

Ki-hiang, s. 145.

Ki-hioer, s. 343.

Ki-hoè, s. 99.

Ki-hoedjan, s. 339.

Ki-hoeöet, s. 300.

Ki-lioerang, s. 238.

Ki-köndjè, s. 20.

Ki-kadantja, s. 282.

Ki-kanari, s. 76.

Ki-kangka, s. 218.

Ki-kantèh, s. 329.

Ki-katjang, s. 89; 218. •

Ki-katjang-batoe, s. 218.

Ki-këpër, s. 339.

Ki-kërtas, s. 300.

Ki-keujeup, s. 201.

Ki-koekoeran, s. 201; *163; 226.

Ki-könèng, s. 329.

Ki-kopi, s. 245; 218; 217.

Ki-laban-gëde, s. 272.

Ki-laka, s. 278.

Ki-lakëtan, s. 228.

Ki-lalajoe, s. 97.

Ki-lèhö, s. 30.

Ki-lèhö-badak, s. 30.

Ki-lèhö-beureum, s. 30.

Ki-lèhö-boeloe, s. 30.

Ki-lèraoh, s. 282.

Ki-lilin, j. 345.

Ki-loetoeng, s. 18.

Ki-malakian, s. 323.
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Ki-malèla, s. 345.

Ki-mandjël, s. 33.

Ki-matjan s. 46.

Ki-mërak, s. 235; 345. ,

Ki-mèöng, s. 46; 55; 1 64-; 314.

Ki-mökla, s. 278.

Kina, ml. j. s. holl. 220.

Ki-njirik, s. 87.

Ki-oerang, s. 224.

Ki-öraj, s. 53; 61; 39.

Ki-padali, s. 265.

Ki-pahang, s. 270.

Ki-pahang-gede, s. 270.

Ki-pahang-goenoeng, s. 201.

Ki-pajoeng, s. 282.

Ki-palahlar, s. 157.

Ki-pangsór, s. 329.

Ki-pantjar, s. 345.

Ki-parè, s. 115; 300.

Ki-paraj, s. 338.

Ki-pëdës, s. 11; 282.

Ki-piït, s. 224.

Ki-pinang, s. 184.

Ki-pödö-landak, s. 157.

Ki-pöèk, s. 146.

Ki-poetri, s. 345.

Ki-pölèng, s. 46.

Kiraj, s. 357.

Ki-rawaj, s. 312.

Ki-rëmëng, s. 22.

Ki-rësëp, s. 226.

Kiringan, j. 278.

Ki-rioeng, s. 343.

Ki-rótan, s. 341.

Ki-sabrang, s.,273.

Ki-salira, s. 68.

Ki-sampang, s. 64.

Ki-saoehoen, s. 11.

Ki-sè-èl, s. 345.

Ki-sègèl, s. 1.

Ki-sëkël, s. 92.

Ki-sèrèh, s. 282.

Ki-seu-eur, s. 305.

Ki-sindoek, s. 55.

Ki-sireum, s. 170; 169.

Ki-soengit, s. 270.

Ki-soerèn, s. 339.

Ki-söhang, s. 329.

Ki-taleus, s. 282.

Ki-tamiang, s. 324.

Ki-tanah, s. 65.

Ki-tandoek, s. 206.

Ki-tangkil, 8. 344.

Ki-taneuh, s. 65.

Ki-tèdja, s. 282.

Ki-tèdja minjak, s. 304.

Ki-tëmbaga, s. 170.

Ki-tèndjö, s. 199.

Ki-tèröng, s. 184.

Ki-tèröng-gëdé, s. 256.

Ki-tiwoe, s. 113.

Ki-tjaat, s. 329.

Ki-tjabè, s. 157.

Ki-tjaloeng, s. 235.

Ki-tjaloeng-mas, s. 235.

Ki-tjëmara, s. 345.

Ki-tjamoen, s. 312.

Ki-tjangkoedoe, s. 212.

Ki-tjaoe, s. 276.

Ki-tjareuh, s. 5£ ;
198.

Ki-tjareulang, s. 278.

Ki-tjarirang, s. 80.

Ki-tjermè, s. 158.

Ki-tjeuri, s.» 23.

Ki-tjiat, s. 329.

Ki-toewak, s. 76.

Ki-tökè, s. 145.

Ki-töngöh, s. 337.

Klajoe, j. 97.

Klalar, j. 36.

Klampejan, j. 203.

Klampis, j. 144.

Klampók-watoe, j. 170.

Kl&pR, j. 358.
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Klapa, s. ml. 358.

Klapan, j. 278.

Klapa-sara, j. 356.

Klapa-sara, s. 356.

Klapa-tjoeng, s. j. 278.

Klèdoeng, j. 13.

Klega, j. 235.

Klëpoe, j. 203.

Klëpoe-këtèk, j. 203.

Klëpoe-pasir, j. 203.

Klëpoe-sopi, j. 204.

Klethoeng, md. 13.

Klimasada, j. 255.

Kaneelboom, lioll. 284.

Klimasawa, j. 339.

Klingsëm, j. 185.

Klis, j. 170.

Klöboer, md. 132.

Khloempang, md. 45.

Kloempit, j. 46; 164.

Kloewak, s. j. 17.

Kloewih, j. 338.

Klóhör, j. 132.

Klömprit, j. 164.

Klöntjing, j. 118.

Klöpöjan, md. 203.

Koeda-koeda, ml. 121.

Koedoe-kras, j. 213.

Koejam, j. 312*

Koejang, s. 329.

Koekoeran, j. 163.

Koendang, s. 329.

Koeniran, j. 198.

Koepa-landak, s. 16.

Koeraj, s. 325.

Koffie, holl. 220.

Kojam, j. 312.

Kökap, md. 332.

Kökön, md. 59.

Kolang-kaling, j. 357.

Kolang-kaling-döngköl, j. 235.

Kolèk-labeung, md. 317.

Kölör, md. 338.

Kölpöjan, md. 203.

Kölpök, md. 203.

Kölpöh-këtèk, md. 203.

Köndang, s. 329.

Köndang-lèlès, s. 329.

Konjam, j. 305.

Konjam-pasir, j. 305.

Konjingal, md. 192.

Kool-banda, ml. 277.

Kool-blanda, ml. 277.

Kopen, j. 218.

Köpèng, j. 329.

Kopi, ml. j. s. md. 220.

Köpo, s. 170.

Kopö-landak, s. 16.

Köpo-lalaj, s. 170.

Kot, j. 143.

Kowang, j. 329.

Krambil, j. 358.

Krandji, j. s. 129.

Krangèjan, j. 282.

Krasak, j. md. 329.

Krëmbi, s, j. 319.

Krèsèk, j. 110.

Krisig, j. 110.

Krisik, j. 110.

Króngrong, md. 329.

Kroton, holl. ml. 323.

Kwèni, j. s. 115.

Laban, j. s. 272.

Laban-bernang, j. 272.

Laban-kapoer, j. 272.

Laban-këtilëng, j. 272.

Laban-koenjit, j. 272.

Laban-soengoe, j! 272.

Laban-tandoek, j. 272.

Lada, j. 329.

Lagoendi, s. j. 272.

Lahang, s. 357.

Lamè, s. 242.

Lambileung, md. 329.
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Lamèr, j. 300.

Lamtara, j. 148.

Lanang, j. 263.

Landak, md. 290.

Landji, j. 59.

Langaj, md. 144.

Langit, j. 194.

Langkanpheudjeuh, md. 95.

Langkap, j, s. 357.

Langsat, j. 84.

Langsat-loetoeng, j. 80.

Langsëp, j. 84.

Lat-ilatan, j. 329.

Latëng, j. 333.

Latëng-goenoeng, j. 333.

Latëng-kobo, j. 333.

Latëug-kidang, j. 333.

Latëng-sapi, j. 333.

Lawas, j. 301.

Lawe, j. 334.

Lëgarang, j. 247.

Lëgèn, j. 357.

Legoendi, s. j. 272

Lèlès, s. 329.

Lëmbidji, j. 350.

Lëpën, md. 272.

Lëmpëni, j. s. 226.

Lëmpir, j. 300.

Lëngën, s. 357.

Lëngki, j. 95.

Lëngsar, j. 107.

Lëpën, md. 272.

Leprak, j. 171.

Lèprak, md. 309.

Lèr-kambing, j. 248.

Lèr-kamphiug, md. 249.

Lërak, j. ml. 96.

Lerëk, j. 96.

Lëtjës, j. 329.

Leungsir s. 107.

Lidi, ml. 358.

Likoekoen, j. 59.

Lilin-göndang, s, j. 329.

Lilin-hamèrang, s. 329.

Limoes, s. 115.

Lindör, j. 161; 160.

Lirang, j. 357.

Lo, j. 329.

Lobi-lobi, ml. 19.

Loeloep-bagoe, j. 344.

Loeng-loeng, s. 357.

• Loetoeng, j. 234.

Loewing, j. 329.

Logarang, j. 247.

Lbh, j. 329.

Löh-gambing, j. 248.

Loh-kheureung, md. 64.

Lolohan, j. 80.

Lotjari, j. 6.

Lötöng, md. 83.

Lötrok, j. 205.

Löwa, s. 329.

Madang, ml. 282.

MRdja, j. 70.

Madja, s. ml. 70.

Mala, s. 159.

Malëugan, md. 321.

Mamplëm, s. 115.

Manès-tjheungan, md. 282.

Mangar, md. 50.

Mangèr, md. 102.

Mangga, s. ml. 115.

Mangga-bapang, s. ml. 115.

Mangga-batjaug, ml. 115.

Mangga- bëngala, ml. 115.

Maugga-daging, s. ml. 115.

Mangga-dödöl, ml. 115.

Mangga-gèpèng, s. 115.

Mangga-këmbèmbëm, ml. 115.

Mangga-këtjipèt, ml. 115.

Mangga-klapa, s. 115.

Mangga-kwèni, ml. 115.

Mangga-oebi, ml. 115.

Mangga-oedang, ml. 115.
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Mangga-pari, s. 115.

Mangga-santen, ml. 115.

Mangga-sengir, s. 115.

Mangga-sëngir-gadoeng, ml. 115.

Mangga-tjëngkir, s. 115.

Mangga-wangi, ml. 115.

Manggar, j. 358.

Manggis, j. 23.

Manggistan, ml. 23.

Manggoe, s. 23.

Manggoe-leuweung, s. 23.

Mangir, j. 146; 102.

Manirèh, j. 87.

Manis-djangan, s. 282.

Mp,nis-rëdjS, j. 223.

Maugkoan, j. 340.

Manglèh, md. 4.

Mangli, j. 4.

M«nglit, s. 5 ;
4.

Manting, j. 170.

Mantjoeng, j. 358.

Mara, s. 315; 313.

Mara-beureum, s. 315.

Mara-leutik, s. 315.

Mara-lemveung, s. 315.

Marang-nginang. 80.

MarasawS, j. 339.

Marèhmèh, s. 300.

Marèngpèng, s. 315.

Markalëmaran, md. 335.

Maron, j. 22.

Marong, j. 22.

Masang, md. 342.

Masang-binèh, md. 342.

Maskëmautèn, md. 148.

Mata-koetjing, s. 130.

Mëdang, ml. s. 282.

Mëdang-batoe, s. 282.

Mëdang-kapas, s. 282.

Mëlaka, j. 298.

Mëlaka, s. 298.

Mëlandingan. s. 148.

Mëlela, j. 345.

Mëlindjo, ml. 344.

Mèudik, md. 78.

Mèmpheuh, md. 79.

Mënëngan, j. 321.

Mëngkoedoe, ml. s. 220; 213

Mënjan, s. ml. 239. .

Mënjawak, j. 64.

Mënjawar, j. 349.

Mèmpheuh, md. 79.

Mëntaos, s. j. 250.

Mèntèng. s. 306
;
323.

Mëntjoegan, j 337.

Mërakan, j. 234; 345.

Mërbo, ml. s. 136.

Mësawa, j. 339.

? Mësoe, j. 61.

Mimba, j. 79.

Mindi, j. ml. 78.

Minging, j. 132.

Minjan, s. 239.

Miri, j. s. 87 ;
308.

Mlakah, md. 298.

Mlantjogan, j. 338.

Mlindjo, j. 344.

Mloewa, j. 12.

Moelwa, j. 12.

Moender, j. 23.

Moendoe, j. 23.

Moendoe, s. 23.

Moengli, j. 263.

Moenoeng, j. 45.

Moentjang, s. 308.

Mojang, j. 152.

Mranak, j. 342.

Nagasari, j. 26; 170.

Nagasari, s. ml. 26.

Namnam, j. 148.

Nanam, j. 148.

NSngkK, j. 332.

Nangka, s. ml. 332; 338.

Nangka-boeboer, j. 338.
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Nangka-boeboer, s. 338.

Nangka-blanda, s. 12.

Nangkah, md. 332.

Nangkahan, j. 278; 231.

Nangka-landa, j. 12.

N§,ngka-landi, j. 12.

Nangka-leuweung, s. 332.

Nangka-salah, s. 338.

Nangka-tjangkoewang, s. 338.

Nangka-tjèlèng, j. 338.

Nangsi, s, 335.

Nangpënangan, md. 27.

Narap, j. 80.

Nèrè, md. 87.

Nginging, j. 132.

Njirih, j. 87.

Njamploeng, s. j. 25.

Njamploeng-laki, boeg. 24.

Njampoe, j. 282.

Njampoe-gagang, j. 282.

Njampoe-gömböng, j. 282.

Njampoe-gömbör, 282.

Njampoe-krikil, j. 282.

Njampoe-tinggi, j. 282.

Njatoe, j. s. 230.

Njatöh, md. 230; 231.

Njèrè, s. 357; 35S.

Njirih, j. 87.

Njirih-abang, j. 87.

Njirih-goedik, j. 87.

Njoeroeh, j. 87.

Njör, md. 358.

Noemi, md. 11.

Nona, s. 12.

Nöna-leuweung, s. 3.

Notenmuskaat, holl. 279.

Oejah-oejahan, j. 329.

Oekoe-aka, s. 139.

Oenbël-oembëlan, j. 30.

Oemoet, s. 358.

Oemboet-kawoeng, s. 357.

Oempang, j. 267.

Oerang-oerangan, j. 337.

Oeris-oerisan, j. 56.

Onecht- santal-hout, holl. 289.

Opas-opasan, j. 198.

Opèlan, md. 144.

Padang, j. 314.

Padjang, j. 314.

Padjoeng, md. 282.

Pakèl, j. 115.

Pakém, j. 17.

Pakis, j. 368; 347.

Pakis-adji, j. 347.

Pakis-galar, j. 368.

Pakoe-tihang, s. 368.

Pala, j. 279.

Pala, ml. s. 279.

Palahlar, s. 36.

Palan, j. 314.

Palapah, s. 357; 358.

Pandaan, holl. 359.

Pandan, j. 359.

Pandan, s. 359.

Pandan-laoet, s. 359.

Panggang, s. j. 192; 189.

Panggang-boeloe, s. 192.

Panggang-poejoe, s. 192; 189.

Panggang-sèrèm, s. 192.

Panggang-tjërmè, s. 189.

Pangsör, s. 329.

Pantjal-kidang, j. s. 298; 83.

Pao, md. 115.

Paö-gölèk, md. 115.

Paó-kainèh, md. 115.

Paö-kölèh, md. 115.

Paö-kötjör, md. 115.

Paó-tëlör, md. 115.

Papah, j. 357
;

358.

Papaja, ml. s. 186.

Papasan, j. 314.

Parahlar, s. 36.

Parandji, s. 133.

Parang-dewa, j. 314.
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Paré, s. 115.

Parèngpèng, s. 336; 315.

Parèngpèng-kebo, j. 338.

Pari, j. 115.

Pari-koerang, s. 115.

Pari-manoek, s. 115.

Pasang, s. j. 342.

Pasang-baloeng, j. 342.

Pasang-batoe, s. 342.

Pasang-bódas, s. 342.

Pasang-djambe, s. 342.

Pasang-kajang, s. 342.

Pasang-lawe, j. s. 342.

Pasang- parèngpèng, s. 342.

Pasang-tangRga, j. 342.

Pa9ang-tjèlèng, s. 342.

Paskapasan, j. 314..

Pasoeng, s. 182.

Pasoengan j. 315.

Pasra, s. 231.

Patjar-goenoeng, j. 223.

Patjar-koekoe, ml. j. 183.

Patje, j. ml. 220; 213.

Pëdali, j. 265.

Pë-ër, s. 329.

Pëlëh, md. 328.

Pëiang, md. 144.

Pëlangkongan, md. 335.

Pëlëm, j. 115.

Pëlëm-daging, j. 115.

Pelëm-kejöng, j. 115.

Pëlëm-köpjor, j. 115.

Pëlém-lalidjiw§,, j. 115.

Pëlëm-madoe, j. 115.

Pëlëmpëni, j. 226.

Pelëm-santok, 115.

Pëlëm-sengir, j. 115.

Pèlèt, j. s. md. 50.

Pëloes, j. 108.

Pëlos, md. 108.

Pènang, md. 349.

Pëndjalinan, j. 99; 314.

Pënawar, j. 130.

Penggoeng, s. j. 171.

Pëngfh, j! 333.

Perèlèk, s. 235.

Peren, holl. 154.

Pèrèng, s. 329.

Përkasi, j. 309.

Perzikken, holl. 154.

Pëtag, s. 170.

Pëte-alas, j. 141.

Pëte-wana, j. 141.

Pëteuj-tjina, s. 148.

Pëtir, s. 141.

Pëtjari-koening, j. 6.

Pëtjari-poetih, j. 6.

Peu-eung, s. 143.

Peuris, s. 303.

Peusar, s. 332.

Pheulik-angèn, md. 314.

Pheuloeng, md. 184.

Pheungsól, md. 83.

Phlimphing, md. 62.

Phlimphing-boeloe, md. 62.

Phlimpbing-manès, md. 63.

Phoekol, md. 94.

Piköpijan, md. 83.

Pilang, j. s. 144.

Pinang, s. ml. 349; 358.

Pingkoe, s. 80.

Pisang, j. ml. 186; 276.

Pisitan-monjèt, s. 80.

Pitjisan, j. 203; 340.

Pitjoeng, s. 17.

Plalan, j. 314.

Plalar, j. 36.

PlasS, j. 125.

Piasa, ml. s. 125.

Plasab, md. 125.

Plëndo, j. 193.

Poeki-andjing, ml. s. 148.

Poele, j. 242; 246.

Poele-pandak, j. md. 246.
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Poeloengan, j. 143.

Poeloes, s. 333.

Poeloes-djlatrang, s. 333.

Poeloetan, j. 276.

Poendoeng, j. 306.

Poendoengan, j. 203.

Poeng, j. 143.

Poernamasada, j. 255.

Poering, j. 323.

Poeroet, s. j. 332.

Poerwaka, j. 302.

Poesar, s. 332.

Poespa, s. 33 ;
32.

Poespa-beureura, s. 32.

Poespa-bodas, s. 32.

Poespa-merang, s. 32.

Poetat, s. j. 171.

Poetan, 241.

Poetjangan, j. 194; 191.

Poetjoeng, j. 17.

Poetoet, s. 161.

Pöh, j. 115.

Pblaj, md. 242; 246; 247.

Polaj-pandak, md. 246.

Pöndeuj, s. 141.

Pöndöh, j. 358

Pondoh-arèn, j. 357.

Pöngpórang, s. 263.

Popohan, j. 114.

Pöpöhan, s. 114.

Pör-kapöran, md. 201.

Pötèjan, md. 265,

Pötrèn, s. 80.

Prabeus, md. 282.

Prana-djiwa, j. 45.

Pranak, j. 342.

PranamRsada, j. 255.

Prapat, j. md. ml. 182.

Pring, j. 360.

Pruimen, holl. 154.

Rali, j. 278.

Ramboetan, j. s. ml. 106.

Ramboetan-atjèk, ml. 112.

Ramboetan- djawa, j. 106.

Ramö-gëntjël, s. 192.

Ramö-giling, s. 192; 189.

Randoe-agoeng, j. 41.

Randoe-alas, j. 41.

Randoe-leuweung, s. 41.

Randoe-wana, j. 41.

Raoe, j. 76
;
119.

Raoe-woelan, j. 76.

Rasamala, s. 159.

Rasamala-bënër. 159.

Rasamala-beureum, s. 159

Rasamala-bödas, s. 159.

Rasamala-gadbk, s. 159.

Rasamala- kapas, s. 159.

Rasamala-ki-oepi, s. 159.

Rasamala-taritili, 159.

Rawan, j. 320.

Rëdani, j. 88.

Redjasa, j. 61.

Regenboom, holl. 148.

Rëmeme, j. 300.

Rëmoeng-boetoen, s. 22.

Rëmplas, j. 329.

Rèng, md. 145.

Rengas, s 116; 120.

Rëngas-gëdèpèr, s. 229.

Rëngas-goenoeng, j. 120.

Rësëk, md. 170.

Rësiki, j. 4.

Reusbreusan, md. 231.

RibEjE, j. 188.

Rihpheudjeuh, md. 188.

Ringin, j. 329.

Rioeng-anak, s. 343.

Risip, j. 170.

Roejoeng, j. s. 357.

Roekëm, j. s. md. 16; 15.

Sada, j. 358, 357.

Sadan, j. 28.

Sadang, j. s. 354.
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Sadèng, j. 354.

Sading, j. 354.

Sadjëng, j. 76.

Sago, 355.

Sagopalm, holl. 358.

Sahang, j. 192.

Salam, s. j. 170.

Salam-andjing, s. 152.

Salam-watoe, j. 170.

Sampang, j. 64.

Samparantoe, s. j. 139; 226.

Sampöra; s. 57.

S^na, j. 127.

Sana-kembaug, j. 127.

Sana-kapoer, j. 126.

Sana-kling, j. 232; 126.

Sana-soengoe, j. 126.

Sandel-hout, holl. 288.

Sanintën, s. 343.

Santal-hont (echte) holl. 288.

Santal-hout (onechte) holl. 289.

Santën, s. j. 251.

Saoe, j. 232.

Sapèh, md. 107.

Sapi, j. 76 ;
107.

Saoe-manila, ml. j. 233.

Saradan, j. 16.

Sarahan, j. 192.

Sarangan, j. 343.

Sarasati, j. 222.

Sariawan, s. 237.

Sarkadjeuk, md. 12.

Sasag-goenoeng, j. 237.

Sasah, s. 237.

Sasak badak, s. 237.

S&wa, j. 339.

Sawoe, j. 232.

Sawo, j. ml. 232.

Sawo-djawa, j. 232.

Sawo-djawi, j. 232.

Sawo-goenoeng, j. 231.

Sawo-manila, ml. j. 233.

Sëgawe, j. 142.

Sëkalët, j. 228.

Sëkar, j. 8.

Sëkar pëtak 266.

Sëkheubeuj, md. 142.

Sëlang, j. 83.

Sèlöng, j. 145.

Sëmak, j. 235.

Sëmangköng, i. 352.

Sëmbir, j. 332.

Sëmbirit, j. 320.

Sëmbodja, j. 252.

Sëmbodja, ml. 252.

Sëmboeng, j. 221.

Sëmboeng-dëdëk, j. 221.

Semboeng, gede, j. 221.

Sëmboeng-goenoeng, j. 221.

Sëmëg, md. 235.

Sëmpajang, j. 64.

Sëmpërëm, s. 299.

Sëmphoeng, md. 221.

Sëmpoe, j. 2.

Sëmpoer, s. 2.

Sëmpoer-batoe, s. 2.

Sëmpoer-tjai, 2.

Sèmpöl, md. 2.

Sëndara, j. 222.

Sëndarèn, j. 287.

Sënggani, j. 177.

Sèngón, j. md. 145.

Sèngön-djawa, j. 145.

Sèngön-djawi, j. 145.

Sèngon-landa, j. 148.

Sèngon-laoet, j. ml. 148.

Sèngon-sabrang, j. ml. 148.

Sënoe, j. 52.

Sëntanèn, j. 66.

Sëntigi, j. 178.

Sëntoel, s. j. 82.

Sëntöl, md. 82.

Sëntölong, j. 276.

Sëpat, j. 205.
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Sëlangke, j. 73 a.

Sëpët, j. 358.

Sëprèh, j. 329.

Sëroet, j. 314; 328.

Sëtjang, j. 148.

Sëtri. j. 25.

Sigeung, s. 55.

Sikatan, j. 211; 220.

Siloewar, s. 83.

Silöwar, s. 83.

Simpöl, j. md. 2.

Sindara, ,j. 222.

Sindoek, j. 59.

Singkil, j. 270.

Sintjoeng, s. 358.

Sirikaja, j. 12.

Sirikaja „holl.” 12.

Siwalan, j. 355.

Slasèjan, md. 282.

Slasih-tjalèng, j. 282.

Slatri, j. 25.

Slètrèk, md. 61.

Soekoen, j. s. 338.

Soelangkar, s. 95.

Soeloeh, j. 150.

Soerèn, j. s. 74; 88; 339.

Soerèn-kapas, s. 88.

Soerèn-tali, s. 88.

Soerèn-tandoek, s. 88.

Soeroe-ajam, j. 311.

Soeroe-këbo, j. 292.

Soeroe-maisa, 292.

Soewa, j. 357.

Soewangkoeng, s. j. 348; 352.

Soga, j. 131; 137.

Soga-djambal, j. ml. 131.

Soga-gradjagan, j. 131.

Soga-tingi, j. ml. 131.

Soka, j. 137.

Sökheuh, md. 131.

Sölöh, j. 150.

Sömpör, md. 2.

Sanggalangit, j. 244.

Sönggöm, s. 171.

Sórèn, md. 88.

Srikaja, j. 12.

Sriwil, j. 45.

Sriwil-iwil-iwil, j. 45.

Swirswak, ml. 12.

Tadjoeman, j. md. 67.

Tajoeman, j. 67 ;
132.

Takèr, md. 181.

Takir, j. 181.

Taköka, j. 259.

Taköka, s. 259.

Tal, j. 355.

Tali-doek, j. 357.

Tali-indjoek, s. 357.

Tali-lampak j. 61.

Talingkoep, s. 311

Talës, j. 45.

Talësan, j. 45; 282.

Talök, j. s. md. 56.

Talök-bèngkób, md. 56.

Talök-kapör, md. 56.

Tambang-indjoek, s. 357.

Tandjang, j. md. 161; 160.

Tandjang-brangga, j. 160.

Tandjang-ketèk, j. 161.

Tandjang-rajap, j. 160.

Tandjoeng, j. ml. 233.

Tanganan, j. s. 192.

Tanggoeli, j. s. 132.

Tanggoeloen, j. s. 75.

Tangkal-klapa, s. 358.

Tangkalak, s. 282.

Tangkèlè, s. 50.

Tangkil. s. j. 344.

Tangkeudjoengan, md. 56.

Tanghoeloen, md. 75.

Tangkölö, s. 50.

Tanglar, s. 80.

Tanglök, md. 56.

Tapas, s. 358.
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Tapen, j. 313.

Tapèn-këbo, j. 309.

Tarètèg, md. 324.

Tarigan-gëbang, j. 353.

Tarik-gbang, j. 353.

Tarisi, s. 145.

Tarisih, s. 136.

Taritig, j. s. 150; 324.

Taritih, s. 136.

Taröngtöng, s. 182.

Tedja, j. 2&2 .

Tèdja, s. 282.

Tëgërang, j. 331.

Tèh, s. j. 35.

Tëkih, j. 145.

Tëlasik, j. 282.

Tëlitig, j. 324.

Tëmpajang, j. 64.

Tëmbësoe, ml. 254.

Tëndilan, j. 201.

ïëngèhtjaah, s. 203.

Tënggoeli, j. s. 132.

Tënggoeloen, j. 75.

Tëngkhoeloen, j. 75.

Tèngsèk, j. 110.

Tëntjögan, md. 337.

Tapas, j. 358.

Tërëp, s. 332.

Tèröng-blanda, ml. s. 260.

Tèsoek, s. 39.

Tëtër, s. 258.

Teureup, s. 332.

Thëlimah, md. 183.

Thëlisoh, md. 323.

Tbeuöl^, md. 119.

Theureu-mèrah, md. 278.

Theureu-potèh, md. 278.

Theutheuk, md. 124.

Thjeueuh, md. 164.

Thoerih, md. 42.

Thoewëh, md. 170.

Thoewëh-beutok, md. 170.

Tbriboeng, md. 355.

Tikël-baloeng, j. 184; 323,

Tilëng, j. 272.

Timalia, j. 50.

Timanga, j. 50.

Tingi, j. 162; 160.

Tira, j. 95.

Tisoek, s. 39.

Tisoek-tëmbaga, s. 39.

Tiwoe-landak, s. 332.

Tjaboek, j. 300.

Tjajoer, s. 51.

Tjakar-ajam, j. 316.

Tjalik-angin, s. 109; 314.

Tjalintjing, s. 62.

Tjalintjing-manis, 63.

Tjalintjiug-woelët, s. 62.

Tjandjoer, ml. 148.

Tjangkang-klapa, s. 358.

Tjangkrcng, md. 124.

Tjangkring, j. 124.

Tjangkoedoe, ml. s. 213; 220.

Tjaugkoedoe-badak, s. 253.

Tjangkoewang, s. 359.

Tjangtjaratan, 203.

Tjantigi, s. 153; 110; 223; 234.

Tjaoe-tal, j. 355.

Tjaratan, s. 203.

Tjaringin, s. 329.

Tjaroeloek, s. 357.

Tjartjina, md. 282.

Tjatjangkoedoean, s. 253.

Tjëlakët, j. 228.

Tjëlëring, j. 148.

Tjëliling, j. 329.

Tjëmara, s. ml. 343 a.

Tjëmara-laoet, s. ml. 343 a.

Tjëmara, j. 343 st; 345

Tjëmara-goenoeng, j. 343 a.

Tjëmara-laoet, s. ml. 343 a.

Tjëmamis-reti, j. 343 a.

Tjëmarah-binèk, md. 345.
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Tjëmara-rante, j. 345.

Tjemaratikoeng 345.

Tjëmbawah, j. 64.

Tjëmbirit, j. 249.

Tjempaga, j. 80.

Tjëmpaka, j. 80.

Tjëmpaka, s. ml. 6.

Tjëmpaka-bödas, s. 6.

Tjëmpaka-djai, j. 4.

Tjëmpaka-ganda, j. 3.

Tjëmpaka-këmbang, j. 3.

Tjëmpaka-koening, s. 6.

Tjëmpaka-leuweung, s. 6.

Tjëmpakali-moeldjeuh, md. 252.

Tjëmpaka-poetili, j. 6.

Tjëmpakab-potèh, md. 6.

Tjëmpëdak, s. ml. 338.

Tjëmpököh-manglch, md. 4.

Tjëndana, j. 288.

Tjëndana-sëmoet, j. 289.

Tjëngal, j. s. 25; 37; 343.

Tjèngkèr, j. 358.

Tjëngkir, s. 358.

Tjentheuneuk, md. 288.

Tjëntheuneuli-kastöreh, md. 289.

Tjèrèm, s. 192.

Tj erlang, s. 51.

Tjërlang-laoet, s. 47.

Tjërme, j. ral. 323.

Tjërmèh-alas, md. 68.

Tjërmèn, j. 300.

Tjeuri, s. 23.

Tjkëmpheuloek, md. 134.

Tjhëphoek, md. 45.

Tjhëroek, md. 71.

Tjheukhir, md. 107.

Tjheumplioeli-böl, md. 173.

Tjheumphoeh-bikhih, md. 173.

Tjlieumphoek-beutöh, md. 173.

Tjheumphoeh-kakët, 173.

Tjheureuk, md. 309.

Tjhirëk, md. 306.

Tjhoear, md. 148.

Tjkoewar, md. 148.

Tjikal-baloeng, j. 184.

Tjikra-tjikri, ml. 78.

Tjipir, j. 310.

Tjoekilan, j. 98.

Tjoekilang, j. 98.

Tjoewoet, j. 30.

Tjömbrang, 20.

Tjömbrangan, j. 20.

Tjongkrang, j. 189.

Tlawas, j. 66.

Toendoen g, j. 105.

Toendoeng-sajong, s. 105.

Toenggeureuk, s. 343.

Toeri, j. ml. 148.

To'eri-abrit, j. 148.

Toeri-pëtak, j. 148.

Toer-poetih, j. 148.

Toetoeb, j. 319; 315; 314; 312; 313

Toetoeb-antjoer, j. 315.

Toetoeb-awoe, j. 314.

Toetoeb-kantjil, j. 314.

Toetoep-rama, j. 315.

Toetoep-wësi, j. 334.

Tökbraj, s. 307.

Tókbröl, s. 235.

Tbngtblbk, s. 45.

Törèh, md. 148.

Tötöp, md. 319; 313; 315; 312.

Tótöp-binèk, md. 314.

Tötöp-lapheung, md. 319.

Tötóp-lakèh, md. 315.

Tötöp-pótèh, md. 319.

Tranggoeli, j. 132.

Tranggoeloen-bërnang, j. 75.

Trangkil, j. 344.

Trawas, j. 282.

Trëmbësi, j. 334.

Trënggoeli, j. 132.

Trënggoeli-klolèt, j. 132.

Trënggoeli-wawang, j. 132.
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Trënggoeloen, j. 75 .

Trëngkhoeloen> md. 75.

Treup, s. 332.

Troentoeng, j. s. 166; 227.

Troesgoenoeng s. 80.

AYadang, j. 51.

Wadoeug, j. 23.

Wajoe, j. 51.

AValang, j. 51
;
314.

Walèn, s. 329.

AYalik-angin, j. 83; 278; 336; 314

Walikëlar, j. 99; 109.

Waliklar, j. 314.

AYalikoekoen, j. 59.

Wangkal, j. 145.

WangsS, j. 8 .

AYangsoel, j. 83.

AVarèng, j. s. 271.

Waringin, j. ml. 329,

AYaroe, j. s. 39.

Waroe-djëmboet, j. 39.

Waroe-gëli, j. 39.

Waroe-gombong, j. 39.

AVaroe-goenoeng, j. 39.

AYaroe-rangkang, j. 39.

AYaroe-köpèh, j. 39.

AYaroe-laoet, s. 40.

AVaroe-lënga, j. 39.

AYaroe-lëngis, j. 39.

AVaroe-löt, j. 40.

AVaroe-pajoeng, j. 39.

AVaroe-rangkang, j. 39.

AYaroe-sóngsöng, j. 39.

AYëlahan, j. 80.

AVèlawèan, md. 334.

AYëroe, j. 145.

AYidara, j. 94.

AVidajaiakoesoesma, j. 276.

AVierook-hout, holl. 286.

Wijoe, j. 73 a; 74.

AVilada, j. 329.

AVining, j. 45.

AViaëng, j. 187.

AYisnoe, j. 52.

AYoeloeh, j. 150; 327.

AVoeloeban, j. 314; 327.

Woelöh, j. 150; 327.

AVoeni, j. ml. s. 323.

AYoeni-laoet, j. 305.

AYoeni-liris, j. 305.

AYoengli, j. 263.

AVoengoe, j. 179.

AVoenoeng, j. 45.

AYoeroe, j. 5; 61; 109; 132; 240

304; 253; 282; 278.

AVoeroe-dapoeng, j. 282.

AVoeroe-dedak, j. 282.

AVoeroe-dëdëk, j. 282.

AYoeroe-döbös, j. 282.

AVoei’oe-djati, j. 282.

AVoeroe-gëdang, j. 282.

AYoeroe-gëdawa, j. 282.

AYoeroe-gëmplóng j. 282.

AYoeroe-gömbóng, j. 282.

AYoeroe-kamplöng, j. 282.

AYoeroe-kapoer, j. 282.

AVoeroe-këmbang, j. 109; 282.

AVoeroe-këmploeng, j. 282.

AYoeroe-këtèk, j. 282.

A\roeroe-kindjèng, j. 282.

AYoei’oe-koenjit, j. 282.

AYoeroe-konjit, j. 282.

AVoeroe-köntèt, j. 340.

AVoeroe-lemah, j. 282.

AVoeroe-loetoeng, j. 282.

AYoeroe-mangir, j. 282.

AVoeroe-mëdang, j. 282.

AYoeroe-pajoeng, s. 282.

AVoeroe-pëtjël, s. 282.

AVoeroe-pinggang, j. 282.

AYoeroe-prit of ëmprit, j. 282.

AVoeroe-sana, j: 109.

Woeroe-santën, j. 230.

AYoeroe-sawa, j. 339.
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Woeroe-sëmoet, j. 282.

Woeroe-sëpët, j. 282.

Woeroe-sintók, j. 282.

Woeroe-songsóng, j. 282.

Woeroe-tjèlèng, j. 282.

Woeroe-tjëmpaka, j. 282

Woeroe-tjilirang, j. 282.

Woeroe-watoe, j. 282.

Woeroe-widjèn, j. 282.

Woeroe-wingka, j. 282.

Wonderolie-boom, holl. (Ricinus),

323.

Wongkhoendng, rad. 80.

Worstenboom, holl. 266.

Wrakas, j. 342.

Wringin, j. 329.

Ijzerhout, holl. 343 a.

Zeepboora, holl. 96.

Zuurzak, holl. 12.





ERRATA

De lezer wordt beleefd uitgenoodigd de onderstaande verbeteringen in den tekst

aan te brengen. — In deze lijst zijn de verschillen tusschen d en cl, t en t niet op-

genomen, aangezien voor de meeste europeanen, die niet langen tijd de javaansche

taal beoefend hebben, het onderscheid tusschen deze klanken niet hoorbaar is.

Bladzijde.
STAAT: LEES:

Op welken
regel van
boven.

3 Sëkra, j. Sekar, j. 8

3 Guattaria. Guatteria. 12

5 Flacourtia. Flacourtia. 4

11 Woeroe-lnegS, j. Woeroe-lënga, j. 29

13 Bl. L. 9

12 Waroe-dejmboet, j. Waroe-djëmboet, j. 6

„ Beuroe-kheutjheu, md. Beuroeh-kheutjheu, md. 9

15 Tangkólö, s. Tangköló, s. 10

16 Blëntjong, j. Blëntöng, j. 14

„ Djati-landi, j. Djatós-landi, j. 19

19 Këmesoh, md. Kèmësóh, md. 29

22 Tadjoeman, j. Tadjoeman, md. 9

25 Azidarachta. Azadirachta. 14

27 Doerènan, j. Doerenan, j. 14—24

W Pikopian, md. Pikópian, md. 27

28 Doekoe, ml. j. Doekoe, ml. 1

38— 37 Kedondng, j. Këdóndóng, j. 12— 31

38 Klontjing, j. Klontjing, j. 14

43 Dauhinia. Bauhinia. 19

43 Paudia. Pahudia. 25

43 Prèngkèt-djèngköl, s. Parèngkèt-djèngkol, s. 12—13

n Toeri-aprit, j

.

Toeri-abrit, j. 23

49 Djhoewar, md. Tjhoewar, md. 20

50 Gale-asem, j. Galih-asem, j. 3— 5

66 Plénda, j. Plëndo, j. 23

68 Pitjisan, s. Pitjisan, j. 30

71 Kasimboehan, s. Kasimboean, s. 28

74 Myrsin. Myrsine. 9

77 Sono- kling, j. Sana-kling, j. 7



Bladzijde.
S T A'A T: LEES:

Op welken
regel van
boven.

82 Polaj-panthk, md. Polaj-pandak, md. 27

83 Lèh-kambing, j. Löh-gambing, j. 28

85 Fragraea. Fagraea. 8j 9; 22.

91 Ileas, s. Hèas, s. 8

96 H. beès, s. H. beas, s. 8

„ Emprit, j.
Emprit, j. 22

v B. bibis, rad. B. bilis, md. 31

104 Kêmèrèh. Këmèrèh, md. 29

106 Arak, md. Arak, md. 5

116 Elo, j.
Elo, j. 5

Goendang, j. Goendang, j. 1

1

119 fulva Reinwt. toxicaria Linn. 4

hirta Reinwt. fulva Rcinwt. 20

120
. 0 0 0 .

Apa-apa, j.

9 o 0 0
Apa-apa, j. 12

122 Latnëg, j. Lateng, j. 14

124 Tjèntjogan, md. Tjëntjogan, md. 26

134 Soew, j. Soewa, j. 10

V Legen, j. L%èn, j. 16

V Trambil, j. Krambil, j. 29

135 Pëndoh, j. Pöndob, j. 5

7)
Lidi. Lidi, ml. 7

n Njere, s. Njèrë, j. 7

n Bloem, j. bloem. 9

D Klapa, j. Klapa, j. 13

„ Sepet, j. S'épët, 16

7!
Tep'ës, j. Tëpes, j. 16

rt
Pandan-laut, s. Pandan-laoet, s. 21

136 Djadjng, j. Djadjang, j. 10



ADDENDA.
De lezer wordt beleefd verzocht elk dezer „aanvullingen” bfj

het bijbehoorende nummer op te plakken.

onder 78:

73 a. Ailanthus Desf.

Ai.lanth.US spec. — Bij Poegër in Bësoeki Radèn, j. Zeer locale onzekere naam.

Elders in Bësoeki heet een Podocarpus-soort constant Radin, md. Bij

Plèlèn in Pëkalongan constant Selangke, j. geheeten; die naam echter aan

weinige inlanders bekend en zeer locaal. De boom in Pëkalongan en ook

in Samarang niet zelden om de gelijkenis der bladeren met Garuga spec.

abusievelijk Wijoe, j. genoemd. — Determinatie van J. G. Boerlage.

onder 14:

14*. VIOLACEAE.
14 <*. Alsodeia Thouars. — Inl. namen en

Alsodeia spec. — Inl. namen en boom aan mij van Java nog onbekend.

achter 280

:

Tambourissa Sonn. bijvoegen (Ambora).

onder 348

:

343*. CASUARINACE A E.

343 «, Casuarina Forst.

Casuarina spec. — Tjemara, j. ;
Tjèmara-goenoeng, j. (= Tjemawis-reti, j.)

;

Tjemara, md. — Zeer vaste namen. Geen andere op Java wildgroeiende

boomen aldus genoemd; behalve bij uitzondering soms Podocarpus

cupressina R. Brown.

Casuarina spec. — Tjemara, s. ml. ; Tjemara laoet. s. ml. of eenvoudig Tj% tnara, j.

Hout buitengewoon hard, zeer moeilijk te bewerken en zeer zwaar; doch zeer

duurzaam. In de bergstreken van Oost-Java niet zelden met succes bjj huis-

houw gebezigd. Is een der IJzerhou '- soorten van den Malehchen Archipel

achter 331

:

Cudrania Trécul. bij voegen (Macluraf.

achter 335

:

Villebrunea Gaud. bijvoegen (Oreocnide).

achter 248

:

Orchipeda Bl. bijvoegen (Pootia).

achter 45

:

Sterculia L. bij voegen (Pterocymbium\ Firmiania).

achter 41 :

Bombax Linn. bij voegen (Salmalia).

achter 23

:

Garcinia Linn. bij voegen (Stalagmites ; Discostigma).
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